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Abstract  
Med sitt breda spektrum av perspektiv på diskrimineringens strukturella dimensioner 
avser denna antologi att bidra till en ökad förståelse av problemets karaktär och ett mer 
nyanserat samtal om orsaker och möjliga åtgärder emot etnisk ojämlikhet. En analys av 
så komplexa fenomen som etnisk diskriminering och social exkludering fordrar en 
mångfald teorier och metoder. I den här antologin finner vi prov på ett flertal olika 
samhällsvetenskapliga metoder. Ett strukturellt och maktorienterat perspektiv har 
väglett valet av artiklar om “invandrarproblematiken” och de samhälleliga 
maktförhållandena och demokratin i Sverige. Särskilda mekanismer som verkar inom 
samhällets institutioner och kulturella formationer som diskriminerar, exkluderar och 
omyndigförklarar invandrare har identifierats. Boken består av tre delar. Del I 
presenterar diskrimineringens kognitiva och diskursiva former, och syftar till att ge en 
mer generell bild av hur uppfattningar om människors olikheter skapas, normaliseras 
och legitimeras. Del II visar hur diskrimineringen verkar på en institutionell nivå, och 
hur maktutövning, beslut och praktiker i olika institutionella kontexter drabbar utsatta 
invandrade grupper i det svenska samhället. Del III  fokuserar på diskriminerande 
krafter och motkrafter i civilsamhället och på den politiska arenan. Vidare diskuteras 
vad för slags antidiskriminerande och ”antirasifierande” krafter som finns i samhället 
och hur de fungerar. Några av antologins centrala slutsatser är:  
(1) Det är en ganska dyster bild av det mångkulturella Sverige som framträder i de olika 
artiklarna. Etnisk diskriminering och exkludering är robusta eftersom de består av 
många ömsesidigt förstärkande mekanismer.  
(2) Det svenska samhällets respons till invandrarna framstår som en komplex blandning 
av välvilja, solidariska åsikter och ideal, samt inskränkta, protektionistiska eller till och 
med xenofobiska ståndpunkter.  
(3) Det Sverige som träder fram genom antologins analyser är inte genomgående ett 
samhälle som präglas av exkludering  – det finns många positiva krafter och 
utvecklingar i motstånd till rasism och diskriminering.  
(4) Däremot finns det en viss tendens för en rasifierad politik att breda ut sig. Goda 
intentioner räcker inte. Det behövs en systematisk kamp grundad på mänskliga 
värderingar och kunskap om strukturella mekanismer för att åstadkomma jämlikhet och 
allas välstånd i ett demokratiskt mångkulturellt samhälle.  
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Inledning och översikt1

TOM R. BURNS, NORA MACHADO OCH ZENIA HELLGREN

Under tiden som arbetet med den här boken fortskridit har frågan om strukturell 
diskriminering fått ökad uppmärksamhet i den svenska offentliga debatten. Det 
bemötande som inte minst Paul Lappalainen och Masoud Kamalis utredningar 
om makt och strukturell diskriminering (Lappalainen och Lundgren (2005) 
respektive Kamali (2006)) fått har visat att det här är en synnerligen 
kontroversiell fråga, där konflikt och polarisering ofta skymmer sikten för ett 
öppet och förutsättningslöst samtal om det verkliga problemet och dess orsaker: 
ett djupt, utbrett och bestående utanförskap som drabbar stora grupper 
människor av utländsk härkomst i Sverige och därigenom förhindrar byggandet 
av ett inkluderande och demokratiskt mångkulturellt samhälle.  

En strukturell diskrimineringsansats innebär i grunden att diskrimineringen 
skiljs från individen som sådan. Ur ett strukturellt perspektiv (se Burns & 
Carson (2002) och Burns & Flam (1987)) verkar diskriminering, stigmatisering, 
nedvärdering och exkludering genom institutioner och kulturella formationer.
Diskriminerande praktiker producerar och reproducerar en differentierad 
tillgång till resurser, positioner och möjligheter till karriärutveckling. Alla 
samhällen består av en intrikat “väv av institutioner” som diskriminerar på ett 
sätt som leder till ojämlika förutsättningar. Motsatsen, ett individperspektiv på 
diskriminering, skulle lägga ansvaret för diskriminerande handlingar på varje 
enskild individ. Förklaringen kan då vara denne individs rasistiska värderingar, 
fördomar eller preferenser. Med ett strukturellt perspektiv är det möjligt att 
förstå hur en ideologiskt sett fördomsfri individ kan diskriminera i handling på 
grund av sin position inom till exempel en institution, på samma sätt som en 
fördomsfull, rentav rasistisk, person kan agera neutralt och icke-
diskriminerande genom sin yrkesroll. 

Vår avsikt är att den här boken med sitt breda spektrum av perspektiv på 
diskrimineringens strukturella dimensioner ska bidra till en ökad förståelse av 
problemets karaktär och ett mer nyanserat samtal om orsaker och möjliga 
                                                     
1 Vi vill rikta ett stort tack till Sami Lipponen för hans insats i en tidigare version av 
inledningen och till Mikael Roman för sin kritiska genomgång av den här inledningen.  
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åtgärder mot etnisk ojämlikhet. Att fokus i det här sammanhanget ligger på 
etnisk diskriminering hindrar inte att vi ser mekanismerna bakom de olika 
förutsättningar individer har i samhället som multidimensionella. Etnicitet 
samverkar med sociala kategorier som kön och klass, och flera av författarna tar 
upp ett intersektionellt perspektiv som nödvändigt för att förstå hur social 
ojämlikhet definieras och reproduceras.  

Antologins grundläggande synsätt 
Under tiden antologin skrevs fann vi inspiration och perspektiv i Myrdals 
omfattande arbete om rasism i Nordamerika, The American Dilemma från 1944. 
Dessutom har Carl-Ulrik Schierup, en av antologins författare, skrivit om 
Myrdals relevans för Europa idag (Schierup, 1995). Myrdal beskrev det 
moraliska dilemma som drabbade USA genom landets behandling av den svarta 
befolkningen. På liknande sätt ställs Sverige idag inför ett genomgripande 
moraliskt dilemma: vore det inte för det svenska samhällets höga ideal och 
strävan att vara inspirerande och vägledande (Carson och Burns, 2006) för 
andra länder, vilket står i strid med den systematiska diskrimineringen av 
invandrare i praktiken, skulle de uppgifter som rapporteras i den här boken vara 
trista, kanske pinsamma, men inte nödvändigtvis utgöra ett moraliskt dilemma. 2

I fallet USA rapporterade Myrdal en klyfta eller motsättning mellan å ena 
sidan moraliska principer och värderingar som han refererar till som “the 
American Creed”, och å andra sidan de beräkningar som individer och grupper 
gjorde, där individuella och lokala intressen, ekonomisk, social eller sexuell 
missunnsamhet, hänsyn till den egna prestigen, konformismen och ja-sägandet, 
gruppfördomar mot vissa andra och en mängd blandade begär, impulser och 
vanor dominerar. Dilemmat i Sverige, liksom i Myrdals USA, består i 
konflikten mellan samhällets moraliska värderingar och institutionaliserade 
uppfattningar och praktiker. Ny forskning har bland annat identifierat bristen på 

                                                     
2 Myrdal ser här en viss skamkänsla, en viss moralisk oro,  en “anomaly in the very 
structure of American society” (Myrdal, 1944:p.xlvi)  “...America, relative to all the 
other branches of western civilization, is moralistic and “moral-conconscious.”  The 
ordinary American is the opposite of a cynic. He is on the average more of a believer 
and a defender  of the faith in humanity than the rest of the Occidentals.”... He ( the 
American) has never developed that particular brand of tired mysticism and 
romanticism which finds delight in the inextricable confusion in the order of things and 
in ineffectuality of the human mind. He finds such leanings intellectually perverse.... 
This man is a rationalist; he wants intellectual order in his moral set-up; he wants to 
pursue his own inclinations into their hidden haunts; and he is likely to expose himself 
and his kind in a most undiplomatic manner.” 
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överensstämmelse mellan vad Sveriges eliter tror om sig själva och samhället, 
och det sätt på vilket samhället fungerar i praktiken (se Carson och Burns, 
2006).

Inom forskningen har dessa problem beskrivits som inte enbart kollektiva 
eller samhälleliga. Det moraliska dilemmat bärs också av varje individ i 
samhället (se Mellas och Stöhrs bidrag). Myrdal (1944: xlviii) skrev om detta på 
följande sätt:

“The moral struggle goes on within people and not only between them. As 
people´s valuations are conflicting, behavior normally becomes a moral 
compromise. There are no homogeneous “attitudes” behind human behavior 
but a mesh of struggling inclinations, interests, and ideals, some held conscious 
and some suppressed for long periods but all active in bending behaviour in 
their direction.”  

I sammanställningen av den här antologin har vi försökt att bringa fram till ytan 
sådana värdekonflikter, i hopp om att vi kan dra normativa slutsatser och 
formulera policy och strategier (se vidare Carson och Burns (2006), Schierup et 
al (2006), och Ålund och Schierup (1991) om Sveriges ambivalens gentemot 
invandrarna). 

Betydelsen av ett strukturellt perspektiv 
Ett strukturellt och maktorienterat perspektiv har väglett många av oss i våra 
studier av “invandrarproblematiken” och de samhälleliga maktförhållanden och 
demokratin i Sverige. Särskilda mekanismer har identifierats som verkar inom 
samhällets institutioner och kulturella formationer, och diskriminerar, 
exkluderar och omyndigförklarar invandrare.3 Intressant nog var ett strukturellt 
perspektiv inte Myrdals första teoretiska/metodologiska val för forskning när 
han påbörjade sin undersökning i USA. Han kom till detta senare. I förordet till 
The American Dilemma (Myrdal, 1944:li) skriver han:  

“When the present investigator started his inquiry, his preconception was that it 
had to be focused on the Negro people and their peculiarities….." This is 
understandable since, from a superficial view, Negro Americans, not only in 
physical appearance, but also in thoughts, feelings and in manner of life, 
seemed stranger to him than did white Americans. Furthermore, most of the 
literature on the Negro problem dealt with the Negroes: their racial and cultural 
characteristics, their living standards and occupational pursuits, their 

                                                     
3 Gunnar Myrdals forskning har djupa rötter i institutionellt tänkande (och bidrog till 
studier av  institutioner och social makt även genom sina ekonomiska undersökningar).  
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stratification in social classes, their migration, their family organization, their 
religion, their illiteracy, delinquency and disease, and so on.”

Myrdal och hans kolleger undersökte bland annat frågor som “den svarta 
befolkningens egenskaper”, “den svartes intelligens”, “experimentella studier av 
de svartas personlighet”, “mental sjukdom bland svarta amerikaner”, 
“vanföreställningar bland svarta amerikaner med psykisk störning”, 
“personlighetsdrag bland svarta stadsflickor”, “den svartes hälsa”, “de svartas 
kyrkor och andra associationer i Chicago”, “den svarta pressen”, “de svartas 
brottslighet” och ”de svartas arbeten och dess problem”(Myrdal, 1944: xii-xiv). 
Myrdal påpekade att dessa studier, denna typ av vetenskapligt tänkande, hade 
vilselett dem. Så småningom förstod de att det var viktigare att studera hur 
majoritetssamhället utövade makt och hur dess institutioner fungerade.

“It became increasingly evident that little, if anything, could be scientifically 
explained in terms of the peculiarities of the Negroes themselves... the more 
important fact, however, is that practically all the economic, social, and 
political power is held by whites. The Negroes do not by far have anything 
approaching a tenth of the things worth having in America.4...It is thus the 
white majority group that naturally determines the Negro’s “place.” All our 
attempts to reach scientific explanations of why the Negroes are what they are 
and why they live as they do have regularly led to determinants on the white 
side of the race line. In the practical and political struggles of effecting 
changes, the views and attitudes of the white Americans are likewise 
strategic.” (Myrdal, 1944:li) 

Myrdal identifierade i The American Dilemma en social ond cirkel som 
upprätthölls av strukturell diskriminering och fördomar och höll de svarta på en 
låg ekonomisk nivå med sämre levnadsförhållanden, sämre hälsa, låg 
utbildning, brist på finess och kulturkompetens och sämre "moral". Dessa 
förhållanden utgjorde i sin tur tillräckliga skäl till fördomar och ytterligare 
diskriminering. Enligt Myrdal var den vita rasismen och diskrimineringen 
(inklusive den institutionella diskrimineringen) och de svartas låga 
prestationsnivå ett resultat av varandra. Ett sådant "systemperspektiv" innebär 
att man söker identifiera och analysera komplexa samspel i ett socialt system. 
Kategorisystem och diskurser får praktiska konsekvenser i och med att de 
förmedlas till och emottages av aktörer i samhället. Genom praktisk verksamhet 
vid olika institutioner inklusive det politiska systemet överförs stereotyper och 
föreställningar som till viss del förstärker allmängiltiga föreställningar om 
”invandrarna”. Viktigt i sammanhanget är att detta nätverk av kategoriserande, 
                                                     
4 De utgjorde en tiondel av landets befolkning.  
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stigmatiserande och exkluderande mekanismer utformas till ett robust system
med komplexa sammankopplingar som binder samman flera 
diskrimineringsmekanismer.  

En analys av så komplexa fenomen som etnisk diskriminering och social 
exkludering fordrar en mångfald av teorier och metoder. Ingen vetenskaplig 
metod kan ensam hantera komplexiteten hos fenomenet diskriminering. I den 
här antologin finner vi ett brett spektrum av olika metoder, bland annat 
kulturstudier, diskurs och textanalys, filmanalys, nyinstitutionella metoder, 
kvantitativ strukturanalys, etnografiska studier, interaktionsanalys, 
attitydundersökningar, policystudier och organisationsfallstudier samt intervjuer 
med olika typer av informanter, bland annat elitgrupper som makthavare. 
Samma mångfald gäller ämnesvalen, där författarna tar upp områden som film, 
böcker, massmedia, vetenskap och allmän opinion såväl som arbetsmarknaden 
och arbetsplatser, skolor, myndigheter i kontakt med invandrare, politiska 
partier och processer samt civilsamhällets organisationer. 

Forskningens moraliska ansvar  
Även om en stor del av den forskning som här presenteras är bred och 
mångfacetterad är det enbart en mindre del av det svenska levnadssättet och den 
sociala utvecklingen som täcks. Diskrimineringsstudier bör därför kompletteras 
med ett bredare perspektiv på Sveriges och dess utveckling.  

Myrdal betonade om och om igen betydelsen av att presentera en balanserad 
och noggrann analys av hur man använder det empiriska materialet, 
avvägningar och slutsatser – både metodologiskt5 och moraliskt.  Hans 
forskningsetiska ståndpunkt var klar: forskningsresultat bör ses i ett större 
perspektiv där man tar hänsyn till helheten och inte bara som fristående 
element. Han skriver (Myrdal, 1944:lviii):  

“Before embarking upon the study, the simple old reminder should be repeated 
that no person or culture can be judged solely by its imperfections. The subject 
of this book – American attitudes and actions with respect to the Negro and the 
disparity between American ideals and behavior in the field – forces us to dig 
in dark corners and to wash dirty linen in public. But we wish to warn the 

                                                     
5 Angående dataanalysen i jämförelsen mellan svarta och vita betonar Myrdal 
(1944:lvi):  “Comparisons between Negroes and whites – in such things, for example, as 
vital indices, criminality, family patterns – will not be made indiscriminately but, as far 
as possible, will be standardized by comparing Negroes with a duly defined control 
group of whites, or by comparing subgroups of Negroes and whites of equal social, 
economic, and educational status.”  Han var också medveten om att otillräcklig tillgång 
till data begränsar de mest omsorgsfulla analyser. 
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reader that we do not, and he should not, regard our analysis as a complete 
evaluation of America..... There are statistics on crime – and they are ugly for 
America – but none on civil decency. The method of measuring moral levels 
by statistics and descriptions of what is extremely bad and wrong in a society is 
thus heavily loaded against a nation with a particularly wide range of moral 
behavior.....” “Even in the large cities with a shocking amount of political 
corruption, crime, and vice, by far the greatest part of the population has no 
more contact with these phenomena than if they lived in another country. The 
moral latitude is so very wide in America: if there is abnormally much that is 
very bad, there is also unusually much that is extremely good.” 

“Thus a study of America centered upon the Negro problem must not be 
expected to give a comprehensive and balanced cultural analysis of the nation 
any more than would a study centered on crime or political corruption. Under a 
broader perspective the Negro is only a corner – although a fairly big one – of 
American civilization. The corner is one of the least clean in the national 
household: we shall see plenty of law-breaking, crime and corruption, poverty 
and distress, heartlessness and ignorance. We shall continuously be dealing 
with the frictions, worries and shortcomings of America.” 

Samma argumentationslinje använder vi i vårt arbete om invandrare och makt  i 
Sverige (se också Avslutande reflektioner). Det finns naturligtvis även krafter i 
civilsamhället och på den politiska arenan som verkar mot rasism och 
diskriminering. Detta mönster visas i antologin, framförallt i del III där flera 
kapitel tar upp sådana krafter. Det Sverige som träder fram genom antologins 
analyser är inte genomgående ett samhälle som präglas av exkludering. 

Vilka betraktas som invandrare?
Begreppet ”invandrare” har i Sverige förvandlats till något av ett skällsord. Rent 
etymologiskt är termen givetvis fortfarande neutral. I de flestas öron har 
begreppet ”invandrare” emellertid en mer eller mindre negativ klang, inte minst 
på grund av mediernas, institutionernas och allmänhetens sätt att använda 
begreppet som synonymt med det ”annorlunda” (icke-svenska) eller i samband 
med något direkt negativt som arbetslöshet eller kriminalitet. Oavsett om 
”invandrare” förknippas med något exotiskt eller något farligt blir resultatet att 
den svenska allmänheten kan uppfatta ”invandrare” som en grupp som inte 
riktigt är en del av Sverige. De kanske bor här men de är ändå inte någon 
”naturlig del” av samhället, resonerar många.  

Det framstår därför som önskvärt att mynta alternativa begrepp istället för 
”invandrare”. Ett möjligt alternativ är etniska minoriteter. Kanske vore det 
dessutom lättare för gemene man att identifiera sig med termen ”minoritet”, 
eftersom de flesta av oss tillhör någon minoritet. Begreppet minoritet kan ju 
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även åsyfta funktionshindrade, homosexuella, pensionärer eller andra 
minoriteter. Exempelvis tillhör alla som bär glasögon en minoritet, och 
medlemmar i de flesta minoriteter har åtminstone någon gång erfarit någon 
form av diskriminering eller särbehandling.  

Invandrare är ett svårfångat och svårdefinierat begrepp, eftersom det verkar 
finnas invandrare som betraktas som mer eller mindre invandrare än andra 
genom exempelvis deras närhet eller avstånd till en nordisk prototyp (se Mellas 
kapitel). Många av de intervjuade personerna (invandrare och svenskar) 
tenderade att göra en skillnad mellan invandrare från Norden och övriga världen 
å ena sidan, och/eller mellan Europa och övriga världen å andra sidan. I vissa 
fall skiljde intervjupersonerna även mellan Västvärlden och den övriga världen. 
Vem som ses som invandrare bestäms således av olika faktorer. Som de los 
Reyes och Wingborg (2002: 57) skriver:  

Det som förefaller vara avgörande för de flesta – när det gäller användningen 
av begreppet invandrare – är  utseendemässiga attribut såsom hud- eller 
hårfärg, men även etnisk klädsel som muslimska kvinnors slöja. Begreppet 
invandrare används ofta godtyckligt och har en mer eller mindre rasifierad 
innebörd: invandrare är oftast de med icke-nordiskt eller icke-europeiskt 
utseende.  

Dessa tankegångar bör dock närmast tolkas som förslag – vi vill inte tvinga 
någon att sluta använda begreppet ”invandrare”. Därför använder de olika 
artikelförfattarna olika begreppsliga verktyg. Några har valt att tala om 
”personer med invandrarbakgrund”, medan andra har valt att använda 
citattecken när de skriver ordet ”invandrare” för att visa att de åtminstone har 
reflekterat över den begreppsliga problematiken. 

Översikt över antologin
Boken delas in i tre delar.

Del I: Diskrimineringens kognitiva och diskursiva former 
Syftet med bokens första del är att ge en mer generell bild av hur uppfattningar 
om människors olikheter skapas, normaliseras och legitimeras. När 
föreställningar om människors olika fysiska och mentala förutsättningar 
(baserade på exempelvis etnisk eller nationell bakgrund) presenteras som fakta 
och sprids genom medicinsk vetenskap, böcker, filmer, musik och politik 
kommer detta naturligtvis att ha en inverkan på allmänhetens attityder till de 
grupper som blivit andrafierade och exotifierade.
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Kognitiva Distinktioner 
De olika analyser som ingår i boken visar att det ofta är långt ifrån enkelt att 
definiera de egenskaper som gör att en individ drabbas av etnisk diskriminering. 
En förenklad men vanligt förekommande uppdelning i ”invandrare” och 
”svenskar” är knappast tillräcklig. Att verkligen ha invandrat tycks ha mindre 
betydelse i sammanhanget än att definieras som invandrare. Den invandrade 
norrmannen eller vite engelsmannen löper sannolikt mindre risk att definieras 
som invandrare och diskrimineras utifrån förutfattade meningar om denna 
kategori, än den svenskfödda kvinnan av kurdiskt ursprung. Debatten om 
rasifiering och betydelsen av fenotypiska drag för en individs bemötande och 
möjligheter är ännu tabubelagd i Sverige. Ändå är det tveklöst relevant att tala 
om den rasifierade Andre för att förstå vem som diskrimineras och varför. 
Grovt förenklat ter det sig rimligt att anta att ju mer ”annorlunda” någon 
uppfattas vara i förhållande till den svenska normen, i fråga om utseende, kultur 
och livsåskådning, desto större svårigheter kan personen förväntas möta i det 
svenska samhället.   

Diskussionen om den sociala konstruktionen av ömsesidigt uteslutande 
begreppsliga kategorier som ”invandrare” och ”svenskar” – och dess 
omfattande användning i samhället – återkommer i Hulténs, Machados, 
Räthzels, Sjöstrands och Ålunds kapitel. Särskilt Hultén analyserar 
konstruktionen av den problematiska kategorin ”icke svenskar” i relation till en 
svensk kollektiv identitet. Machado betonar att skillnader mellan invandrare och 
svenskar är skapade, och diskuterar den problematik som uppstår när 
vetenskapens expertis och auktoritet legitimerar dem. 

Att stereotypa föreställningar om den Andre, fördomar och förenklade 
tudelningar i ”vi och dom” fortlever i ett samhälle där omkring en femtedel av 
befolkningen har vad som brukar kallas invandrarbakgrund vittnar om en djup 
okunskap om dessa ”andra”, och en brist på kontakt mellan invandrade etniska 
minoriteter och det svenska majoritetssamhället. 

Elitdiskurser
Ett av antologins viktigaste bidrag är analysen av de många mekanismer av 
systematisk exkludering och stigmatisering som förekommer i ett komplext 
modernt samhälle som Sverige, samt den centrala roll som eliter har i skapande 
och återgivande av stereotyper: journalister i massmedia (Hultén), 
vetenskapsidkare (Machado), filmskapare (Tigervall), författare (Czaplicka) och 
politiker (Carson i del III). Dessa opinionsbildare förmedlar bilder, stereotyper 
och diskurser om invandrare som annorlunda, sämre eller hjälplösa; med andra 
ord inte som vanligt folk, normala. Rasifiering sker när dessa skillnader 
definieras som väsentliga. Att eliter legitimerar och även producerar rasifiering 
är särskilt framträdande i Tigervalls, Machados, Carsons och Schierups bidrag.  
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Dessa metaforer och diskurser har praktiska konsekvenser både för den 
allmänna opinionen (se Mellas och Stöhrs kapitel) och för de föreställningar och 
prioriteringar som förmedlas till aktörer i beslutande positioner: arbetsgivare, 
aktörer med inflytelserika poster i olika institutioner och grindvakter (se 
kapitlen av Burns et al, Räthzel, Jonson, Holgersson, Sjöström, Carson och 
Kugelberg). Till exempel vad ”företag/arbetsgivare vill ha” färgas av 
dominerande diskurser i samhället som påverkats av den bild av invandrare som 
förmedlas genom media, vetenskap, kultur och så vidare. Som en av våra 
intervjupersoner (själv invandrare) sa som förklaring till varför han och andra 
invandrare inte har så lätt att få jobb: ”arbetsgivare läser tidningen”. 

Machado diskuterar föreställningar om raser och etniska kategoriseringar 
inom biomedicinsk forskning. Hennes diskussion om den institutionaliserade 
användningen av etniska/raskategorier i biomedicin visar en kognitiv värld som 
är okänd för lekmän och många samhällsvetare. Hon hävdar att "rasifiering" 
inom biomedicinsk forskning inte är en marginell företeelse. Sociokulturella 
kategorier som etnicitet och ras – som Duster (2005) beskriver som ”fallacies of 
misplaced concreteness and of reification” – sprider sig i samhället genom 
populärvetenskap och massmedierapporter om medicinsk forskning. 
Biomedicinsk forskning bär också manteln av vetenskaplig neutralitet och 
objektivitet. Machado pekar på det inkonsekventa och till och med lösryckta 
bruket av dessa termer i forskningen, samt att ras/etniska kategorier är surrogat 
för icke medicinska dimensioner som levnadsstil, socioekonomisk status, 
geografisk lokalitet, och möjligen biologiska faktorer ("genetiska strukturer"). 
Hon också hävdar att ”ras” som en kvasibiologisk basis för tillämpning på 
mänskliga populationer brister i vetenskapligt värde och att bättre och mer 
precisa dimensioner bör identifieras och utvecklas (delvis genom att engagera 
socialvetenskap inom den biomedicinska forskning som inbegriper socialt 
relevanta korrelationer).

Den allmänna opinionen 
Den allmänna opinionen är delvis formad av åtskilliga diskurser i massmedia, 
vetenskapliga rapporter, filmer och böcker. Detta influerar och formar allmänna 
föreställningar som påverkas av kategorier som betonar social distans och 
åtskillnad (se Mellas kapitel). Till exempel är många enkäter baserade på sådana 
kategorier. Vidare utgör negativa eller misstrogna åsikter en potentiell politisk 
väljarbas som kan mobiliseras och ge röster i demokratiska processer (Carsons 
och Lipponens kapitel). En rasistisk minoritet har ofta större genklang än sina 
faktiska medlemsantal i ett demokratiskt politiskt system (Carson och Burns, 
2006).

Hultén och Tigervall beskriver i sina kapitel den ofta stereotypa och 
probleminriktade representation av den Andre som präglat bilden av 
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”invandraren” i svenska massmedier respektive filmer. Generellt sett har media 
och film återspeglat samhällsklimatet i stort. I 90-talets film dominerade till 
exempel en mörk bild, där kontakten mellan svenskar och invandrare präglades 
av konflikter och missförstånd. 2000-talet framstår då som mer hoppfullt: 
integrationen framställs som åtminstone möjlig, främst genom kärleksrelationen 
som en bro över kulturella barriärer. Samtidigt konstaterar Tigervall att någon 
normalisering (ännu) inte ägt rum – invandraren fortsätter att representeras som 
den Andre, skillnader mellan människor fortsätter att definieras i etnisk-
kulturella termer. Czaplizka beskriver en liknande skildring av invandrarskapet i 
sin analys av några samtida svenska ungdomsböcker. Bristen på jämlika 
kontakter mellan invandrare och majoritetssamhället löper som en röd tråd 
genom de berättelser hon läst.  

Både Mella och Stöhr analyserar attityder till mångfalden, och presenterar 
resultat från Mångfaldsbarometern om attityder gentemot mångfald. Bilden som 
framträder i studien är att de flesta svenskar säger sig tycka att mångfald är 
positivt trots att många upplever ett stort kulturellt avstånd till invandrare. 
Vidare pekar studien på en ökad radikalisering av de extremt negativa 
attityderna. Dessa resultat visar på ett ”gammalt Sverige” som representeras av 
äldre lågutbildade män och där mångfalden betraktas som hotfull, och ett ”yngre 
öppnare Sverige” som representeras av den mer utbildade yngre generationen 
samt kvinnorna. Samtidigt påvisar forskningen en skiljelinje mellan å ena sidan 
yngre välutbildade personer, och å andra sidan yngre outbildade eller arbetslösa 
som har större anledning att känna oro inför framtiden och kanske söker 
syndabockar. 

Bortom bilden av Sverige som ett tolerant och öppet samhälle
problematiserar Stöhr i sitt kapitel undersökningar som bygger på människors 
självvärderingar av sina egna attityder. Risken är då att till synes toleranta svar 
snarare återspeglar ett allmänt klimat av politisk korrekthet än en verklig 
uppfattning. Genom en kritisk granskning av data drar Stöhr slutsatsen att 
Sverige utmärker sig genom skillnaden mellan självbild eller ”officiell åsikt” 
och faktiska attityder gentemot den Andre. Vi och dom-tänkandet är utbrett trots 
ett tolerant yttre och ett gott internationellt rykte, menar han, och förklarar det 
genom en utbredd etnisk segregation där bristen på kontakt gör det möjligt att 
upprätthålla stereotypa föreställningar.  

Del II: Diskrimineringens institutionella former.
Den andra delens syfte är att visa hur diskrimineringen verkar på en 
institutionell nivå, och hur beslut och praktiker i olika institutionella kontexter 
drabbar vissa utsatta grupper i det svenska samhället. Eftersom 
diskrimineringen både reproduceras och upprätthålls av institutioner vill vi här 
ge en bild av hur de olika institutionerna bidrar till en diskriminerande 
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verklighet. Diskrimineringen förekommer på alla samhällsnivåer, från skolor 
och arbetsplatser till myndigheter.  

Institutionella makthavare och grindvakter 
Ytterligare en dimension hos de artiklar som samlas i denna volym är hur 
institutionella makthavare och grindvakter, bland annat i egenskap av 
arbetsgivare (i offentliga och privata företag), arbetsförmedlare (AMS) och 
myndighetsorganisationer som utövar makt, fattar beslut och därmed utövar 
direkt kontroll över invandrares livsvillkor (Burns m. fl., Jonssons, Holgerssons, 
Sjöströms och Kugelbergs bidrag). En iakttagelse som tas upp i del III är 
dessutom att politiker och politiska partier utövar makt över många politiska 
och sociala program som i hög grad påverkar invandrarnas livsval (Carsons och 
Schierups kapitel).

Burns m.fl. pekar i sitt kapitel om institutionell diskriminering på en allmänt 
utbredd tolerans för diskriminering snarare än ett tryck för att utmana sådan, 
och visar hur arbetsförmedlare, rekryterare och personer i position att anställa 
nya medarbetare resonerar ”realistiskt snarare än rasistiskt”. Svenskar 
prioriteras ”för säkerhets skull”, för att arbetsgivarna föredrar – eller antas 
föredra – svenska sökande, för att svenskar ”passar in”, eller på grund av en 
bristande kunskap om hur utländska meriter och erfarenheter ska värderas. 
Vikten av att upplevas dela en i sig ganska luddig uppfattning om svenskhet 
framträder tydligt i intervjuerna: det handlar om att vara ”en i laget”, att inte ta 
risken att anställa någon som inte upplevs passa in eller som man tror kan 
orsaka problem. Kort sagt, makten som dessa aktörer utövar verkar ofta inte 
motiveras av rasideologier eller stark motvilja mot invandrarna,  utan bottnar 
mestadels i pragmatiska överväganden och en viss misstro. Hur ”andra 
svenskar” (kunder, anställda, myndigheter) skulle kunna reagera är en stark 
motivering för att agera diskriminerande.  

Strukturell diskriminering på arbetsmarknaden är särskilt allvarlig eftersom 
den får direkta konsekvenser för människors socioekonomiska position, och 
därmed påverkar deras förutsättningar på en mängd andra områden som 
bostadssituation, hälsa, livslängd och livskvalitet.  

Makt i den offentliga sektorn 
Institutionell diskriminering kan förekomma i många andra situationer som 
präglas av ojämlika maktrelationer. I Jonssons kapitel om samspelet mellan 
försäkringskassans rehabiliteringshandläggare och långtidssjukskrivna klienter 
med invandrarbakgrund framstår handläggaren som en representant för 
samhällets dominerande värderingar och föreställningar, med tolkningsföreträde 
vid ”kommunikationssvårigheter”. En liknande maktrelation uppstår i mötet 
mellan den visserligen välvilliga svenska personalen på invandrarbyrån och de 
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nyanlända invandrarna i Holgerssons analys av invandrares kontakter med det 
svenska samhället i en småstad. Ett positivt bemötande och tjänstvillighet från 
myndigheternas sida uppfattas av invandrarna som ”snällhet”; i den 
underordnade position som klienterna befinner sig talar man inte om rättigheter.
Den här sortens maktrelationer mellan myndighetsföreträdare och klienter är 
dock inte enbart något som drabbar etniska minoriteter. Sjöström jämför 
relationen mellan kommunalt integrations- och jämställdhetsarbete ur ett 
intersektionellt perspektiv, och pekar på likheter mellan stereotypa 
uppfattningar om kvinnor och invandrare. Både kvinnor och invandrare 
framställs (om än oavsiktligt) som avvikande i förhållande till normen: de är 
”olika på ett positivt sätt” och har ”andra kompetenser”. På så sätt riskerar man 
att befästa stereotypa uppfattningar om den Andre som kvalitativt annorlunda i 
förhållande till en outtalad men ständigt närvarande norm. En ökad förståelse 
för samverkan mellan etnicitet och kön skulle också kunna ge bättre insikt i de 
olika jämställdhetssituationer som råder för olika (kategorier av) kvinnor.     

Det komplexa nätet av diskriminerande mekanismer gäller inte bara ren makt 
– även om detta är centralt. Det finns också exempel på hur missförstånd och 
bristande kunskaper hos klienten kan få negativa konsekvenser (se Holgerssons 
och Jonssons bidrag). Problem uppstår för de invandrare som inte känner till 
eller förstår de svenska reglerna och procedurerna, eller som har orealistiska 
eller malplacerade förväntningar.  

En myndighetsorganisation som sysslar med ”invandrarärenden” kan bara 
erbjuda de tjänster den har specialiserat sig för, men klienterna kanske behöver 
en bredare service. Detta leder till frustration och missnöje för alla parter. 
Holgersson betonar att tjänstemännen genom sina attityder, roller och beslut ger 
intryck av att besitta en betydande outtalad makt över invandrarklienterna 
snarare än att klargöra och erkänna dessas rättigheter.  

Sammanfattningsvis återspeglar de så kallade grindvakterna och andra 
makthavare, det vill säga människor som har positionen att avgöra vem som 
släpps in på till exempel en arbetsplats eller accepteras som hyresgäst, den 
grundläggande skillnaden mellan individuell och strukturell diskriminering. Det 
är inte en fråga om en fristående individ som behandlar en annan individ på ett 
nedvärderande sätt, oberoende av omgivande strukturer. Grindvakten som 
frivilligt eller ofrivilligt, medvetet eller omedvetet, systematiskt prioriterar en 
viss typ av individ framför en annan gör det som representant för en institution, 
en struktur, ett system av kulturella preferenser. Genom sin position har 
grindvakten makten att påverka enskilda människors socioekonomiska position, 
och därmed i sin förlängning att upprätthålla ojämlika sociala strukturer (Burns 
m. fl. 2006).  
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Strukturell komplexitet 
Skolelever utvecklas i flera institutionella miljöer, till exempel familjen, 
närsamhället (bostadsområdet), skolan, kompisgäng och föreningar, som kan 
förväntas påverka skolprestationerna. Med en typ av strukturell analys av olika 
sociala omgivningar analyserar Szulkin i sitt kapitel elevernas skolresultat i 
grundskolar 1998 och 1999. Han fokuserar speciellt på familjen, den sociala 
omgivningen och skolan, och undersöker bland annat hur etnisk skolsegregering 
påverkar skolresultaten för elever med invandrarbakgrund. Med hjälp av 
multivariat analys kan han ta fram intressanta resultat, varav vissa är de väntade 
och andra mindre väntade. Som förväntat har familjens utbildning och 
ekonomiska status betydelse för ojämlikhet i elevernas skolprestationer. Detta 
gäller såväl ungdomar med invandrarbakgrund som infödda ungdomar. 
Sambandet mellan familjens resurser och skolprestationerna förstärks i 
resursstarka etniska omgivningar (där en större andel föräldrar har högre 
utbildning och i mindre utsträckning är beroende av socialbidrag). Dessutom 
förlorar elever med gynnsam utbildningsbakgrund på en omgivning av 
resurssvaga etniska grupper. Separata analyser av pojkar och flickor tyder på att 
flickorna vinner mer i termer av skolpresentationer på att tillhöra en resurstark 
etnisk grupp. Till skillnad från flickor tycks pojkar inte dra några fördelar av 
positiva kvalitéer i sin etniska omgivning. Resultaten tyder däremot på att en 
resurssvag omgivning påverkar deras skolprestationer negativt. 

Den etniska segregeringen och den etniska omgivningen utövar ett visst 
inflytande på skolresultaten men är knappast den primära drivkraften i de 
processer som skapar ojämlika prestationer i utbildningssystemet. Samtidigt 
visar forskningen att den variation i skolresultat som finns mellan skolor är 
mindre än den som finns inom skolor. Szulkins och andras forskning indikerar 
att faktorer som är knutna till individen och/eller familjen och social omgivning 
är viktigare för skolresultaten än de faktorer som återfinns i skolmiljön. 

Del III Diskrimineringens ”politiska” krafter och motkrafter 
Den här delen fokuserar på diskriminerande krafter och motkrafter i 
civilsamhället och på den politiska arenan. Viktiga frågor som ställs här gäller 
hur unga människor upplever den diskriminerande verkligheten,  samt vad för 
slags antidiskriminerande krafter som finns i samhället och hur de fungerar. I 
den här delen diskuteras dessutom främlingsfientlighet och invandringskritiska 
stämningar inom det politiska etablissemanget under de senaste trettio åren.  

Politiska Processer 
Än så länge spelar rasister och extrema grupper som Sverigedemokraterna och 
andra etnonationalister en ganska marginell roll inom svensk politik. Det är 
viktigt att komma ihåg – som Mellas och Stöhrs kapitel belyser – att en del av 
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befolkningen är mottaglig för invandrarfientliga röster och att fenomen som Vit 
makt-musik har slagit rot i Sverige. Carson visar i sitt kapitel hur demokratisk 
politik (framförallt konkurrens mellan partierna) i en kontext där en ansenlig del 
(men en klar minoritet) av svenska folket är negativ till invandrare har drivit 
fram en rasifiering av svensk politik, etnonationalism och främlingsfientlighet. 
Carson fokuserar på politiska elitdiskurser och deras konsekvenser, i synnerhet 
för invandrares och asylsökandes livsvillkor. Han visar på en utveckling från en 
situation där de politiska partierna stött invandring och invandrare till att 
somliga andra partier började fiska röster på bekostnad av människor med 
utländsk bakgrund. Den utvecklingen har bidragit till att skapa ett hårdare 
socialt och ekonomiskt klimat, samtidigt som ett växande antal flyktingar satt 
större press på systemet. Dessa mindre gynnsamma villkor har envist hindrat 
integration enligt den välkända svenska modellen vilket i sin tur öppnade dörren 
för en mer konfliktfylld svensk invandringspolitik.  

Schierup kopplar den svenska ”nationalistiska backlashen” till andra former 
av etnocentrism i form av extremism och slutna diasporas. Men det finns även 
mer extrema utvecklingar, som Lipponen visar i sitt bidrag om 
Sverigedemokraterna och deras neonationalism, och hur föreställningen om 
kulturell homogenitet skänker mening i en otrygg tid.6 Sverigedemokraterna 
fick i det senaste valet 2,93 procent av rösterna i riksdagsvalet (4,4 gånger 
rösterna som Feministiskt initiativ fick) och partiet är närmare än någonsin att 
komma in i riksdagen. 

Men oavsett den här utvecklingen kännetecknas det generella mönstret i 
Sverige av tvetydighet (se Carson och Burns (2006), Burns m.fl. (2006), 
Schierup m.fl. (2006), och Ålund och Schierup (1991) samt Burns m.fl., 
Carsons, Kugelbergs, Mellas, Stöhrs, och Ålunds kapitel). Kugelberg visar i sin 
artikel om invandrarnas politiska verksamhet hur individer med 
invandrarbakgrund som vill arbeta politiskt konfronteras med gränsdragningen 
mellan invandrare och svenskar. Hon beskriver i sin studie av svenska politiker 
med chilensk och kurdisk bakgrund hur dessa personer upplever en dubbel 
identitet och tillhörighet, och ofta känner frustration över att ständigt definieras i 
termer av en nationalitet. Dessa svensk-kurder och svensk-chilenare är snarare 
en sorts ”kosmopoliter”, med band till flera kulturer. Den dubbla identiteten är 
inte problematisk för individen, men blir problematisk på grund av omvärldens 
kategorisering: du måste vara antingen eller, ”vi eller dom”. Att vara både och 
är svårare för gemene man att acceptera. Kugelbergs intervjupersoner vill själva 

                                                     
6 Samhällets marginalisering av invandrargrupper (men också av "svenska" grupper som 
drabbas av utanförskap) kan leda till att de uteslutna söker samhörighet på andra håll, i 
destruktiva grupper, extremism osv.  
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”utvidga svenskheten”, precis som personerna bakom tidningen/rörelsen Gringo 
i Hellgrens kapitel vill ”uppdatera svenskheten”. Den dubbla eller multipla 
identiteten och identifikationen med ”kosmopoliten” eller ”världsmedborgaren” 
är ett återkommande tema. Transnationaliteten är också en dimension som 
rymmer hoppfullhet och utvägar ur utanförskap och diskriminering.  

Motkrafter och entreprenörskap 
En central tes i antologin är att det finns motkrafter till etnisk diskriminering 
och etnonationalismen i form av motdiskurser, policyn och program som 
påverkar invandrares möjlighetsstrukturer och livsvillkor. Till exempel 
förekommer det inte bara motdiskrimineringsdiskurser (se artiklarna av Carson, 
Räthzel, och Ålund) utan även en aktivt organiserad opposition (Hellgren) samt 
flera former av entreprenörsaktiviteter. En del av våra forskare finner belägg för 
en stark framåtanda bland invandrarelever som vägra finna sig i statistiskt 
negativa profetior om deras framtidsmöjligheter (Szulkin), politiska initiativ 
(Kugelberg) och kulturkamp (Räthzel och Ålund), samt etniska 
affärsentreprenörer (som delvis uppstår som ett nytt proletariat men också som 
individer som vägrar bli bortdefinierade som offer).  

Zenia Hellgren visar i sitt bidrag att det under senare år har uppstått en aktiv 
antidiskrimineringsfront i civilsamhället. Vilken roll de olika 
antidiskrimineringsorganisationerna kan spela för en utveckling mot ett mer 
jämlikt mångkulturellt samhälle är en central frågeställning i hennes artikel. 
Hellgrens studie ger stöd för tesen att majoritetssamhällets attityder är centrala, 
och att lagar mot diskriminering är nödvändiga men otillräckliga. Kugelberg 
pekar på hur svenska kolleger hjälper "invandrarpolitiker”. På det hela taget 
finns det exempel på många ”svenskar” som hjälper, stödjer och skapar allianser 
med människor med invandrarbakgrund. Sverige är inte ett genomgående  
rasifierat samhälle. I stället finns det en komplex mosaik av motsatsställningar 
och över tid är det nog ofta ”ett steg bak och två steg fram”.

Bortom mobiliseringen av antidiskrimineringsgrupper och inrättandet av 
policyn och statliga initiativ mot diskriminering och exkludering (Carson) eller 
för jämlikhet (Sjöstrand), reagerar – som Ålund och Räthzel visar i sina artiklar 
– invandraraktörerna själva mot stigmatisering och diskriminerande praktiker. 
Som Szulkin belyser demonstrerar en del invandrarungdomar det orättfärdiga i 
stigmatiseringsdiskurser om "förortsskolor" genom sina skolprestationer; 
framgångsrika elever lyckas vända negativa trender med hjälp av lokala resurser 
i familjen och omgivningen.  

Räthzel undersöker hur unga människor uppfattar sitt inträde på 
arbetsmarknaden och hur de uppfattas av personer som har uppgiften att hjälpa 
dem med övergången från skola till arbete, främst anställda på 
arbetsförmedlingskontor och syokonsulenter på skolor. Hon studerar bland 
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annat hur dessa ungdomar ser sin framtid, samt hur de förstår och hanterar 
möjligheter och begränsningar som de möter och vilka strategier de använder 
sig av för att hantera dessa erfarenheter. Vidare diskuterar Räthzel 
invandraridentiteten som en politisk identitet, och menar att unga ”invandrares” 
ökade medvetenhet om sin situation och utbredda oro för framtida 
diskriminering på arbetsmarknaden rymmer en potentiell politisering. Samtidigt 
blir det ett skydd mot den förnedring diskrimineringen innebär att själva 
konstruera sina Andra: föreställningen om ”tråkiga svenskar” stärker den egna 
självbilden genom att nedvärdera dem man känner sig avvisad av. Att betona 
kulturella skillnader istället för sociala villkor blir också det etablerade 
samhällets sätt att undvika spänningar som skulle kunna orsakas av 
förklaringsmodeller där fokus ligger på socioekonomisk ojämlikhet; där 
gemensamma intressen skulle kunna definieras för utsatta grupper av 
invandrade och ”svenskar” och bli till politiskt sprängstoff. Ur ett sådant 
perspektiv är två extremer – invandrargänget och arbetarungdomarna som blir 
skinheads – inte så olika som det kan verka. Båda söker identifikation och 
trygghet bland sina likar, båda drabbas av socialt utanförskap och 
nedskärningar.  

Ålunds kapitel fokuserar också på den unga generation som växt upp i 
Sverige med invandrade föräldrar. Det är en generation som ofta drabbats av 
segregation och utanförskap, och som ur detta utvecklat ett ”utanförskapets 
kultur”, ett konstnärligt uttryck som spirar ur den kulturella hybriditet som 
utmärker mångetniska bostadsområden i de svenska storstädernas utkanter. 
Själva utanförskapet framstår som något av en grogrund för de motkulturer som 
växer fram bland ungdomar i invandrarländer i västvärlden. 

Utlandsflytt kan vara ett alternativ när möjligheterna i Sverige ter sig 
begränsade, internationella nätverk underlättar i så fall (se Ålund). 
Transnationella nätverk ger också andra möjligheter till identitetsskapande, 
målet måste inte vara att ”bli svensk”. Samtidigt framstår kategoriseringen och 
gränsdragningen mellan ”vi och dom” som något som kan förändras allt 
eftersom fler och fler människor, svenskar och andra, rör sig utanför nationens 
gränser och bosätter sig i andra länder. Den unga generationen av invandrade 
och barn till invandrade blir då till bärare av en ”globalisering underifrån”; de 
blir kosmopolitiska och kulturellt hybridiserade agenter för mer komplexa – och 
kanske mer moderna – identiteter, istället för underordnade subjekt som 
förväntas anpassa sig till en statisk och stereotyp föreställning om svenskhet. 
Perspektiven vänds på så sätt, och frågan om vem som ska anpassa sig och till 
vad problematiseras.
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Ett globalt perspektiv 
Schierup lyfter i sitt kapitel exkluderingsproblematiken till en internationell 
nivå, där förhållandet mellan en ökad migration och exploatering av 
odokumenterade ”gästarbetare”, välfärdsstater i kris och misslyckade 
integrationsmodeller beskrivs som ett europeiskt dilemma. På nationell nivå 
framträder bilden av en bestående jämlikhetsdiskurs å ena sidan, och ett etniskt 
definierat klassamhälle med en strikt etnisk arbetsdelning å andra sidan, som en 
djup paradox. Schierup talar om en rasialiserad exkludering som präglar hela 
det svenska samhället; en social exkludering som i själva verket innebär ett 
beskuret medborgarskap för dem som – trots formella rättigheter – i praktiken 
nekas chansen till lika möjligheter på grundval av sin etniska tillhörighet. 
Exkluderingen blir ett stigma som förs vidare från en generation till nästa: unga 
med invandrarbakgrund får tidigt veta att de har dåliga odds, och utanförskapet 
blir till en självuppfyllande profetia. 

Vetenskap och politik
När regeringen beställde inte bara en utan till och med två utredningar om makt 
och etnisk diskriminering hade de uppenbarligen både en moralisk och politisk 
avsikt.7 Det måste ha funnits en övertygelse eller åtminstone ett hopp om att en 
vetenskaplig makrostudie och efterföljande reflexion skulle redogöra för 
orsakerna till “invandrarproblemet” samt ge möjliga policyförslag för att 
hantera problemet. Forskningen som rapporteras i denna volym och mycket 
annan samhällsvetenskaplig forskning har identifierat och analyserat olika 
diskrimineringsformer i dagens Sverige. Många forskare tror att de kan komma 
att identifiera viktiga mekanismer och orsaksfaktorer och på så sätt medverka i 
utformandet av nya och bättre politiska handlingsprogram. 

I samma optimistiska anda skrev Myrdal (1944:1024):  

“The rationalism and moralism which is the driving force behind social study, 
whether we admit it or not, is the faith that institutions can be improved and 
strengthened and that people are good enough to live a happier life. With all 
we know today, there should be the possibility to build a nation and a world 
where people’s great propensities for sympathy and cooperation would not be 
so thwarted...” 

                                                     
7 Men, som Carson och Burns visar (2006) är invandrarfrågan problematisk för de 
svenska elitgrupperna. Det finns en lång historia om olika strävanden att effektivt 
hantera frågan utan att riktigt veta vad man kan göra. 
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“To find the practical formulas for this never-ending reconstruction of society 
is the supreme task of social science. The world catastrophe places tremendous 
difficulties in our way and may shake our confidence to the depths. Yet we 
have today in social science a great trust in the improvement of man and 
society than we have ever had since the Enlightenment.” 

Myrdal (1944:1023) avslutar sin bok med att ge uttryck för en starkt positiv 
människosyn som vi kanske inte alla instämmer i:  

“Behind all outward dissimilarities, behind their contradictory valuations, 
rationalizations, vested interests, group allegiances and animosities, behind 
fears and defence constructions, behind the role they play in life and the mask 
they wear, people are all much alike on a fundamental level. And they are all 
good people. They want to be rational and just. They all plead to their 
conscience that they meant well even when things went wrong.” 

Några av oss tror inte att människan är främst god utan snarare skiftande och 
inkonsekvent. Alltför många – om än en minoritet – är hätska och hämndlystna 
och ibland lyckas de göra andras liv eländiga. Dessa människor måste 
kontrolleras genom lagar och institutioner och bemötas med civilkurage. Myrdal 
(1944:1023) hänvisade som den utmärkte institutionalist han var till många 
strukturella luckor och motsättningar i det amerikanska samhället:  

“The fault is, rather, that our structures of organizations are too imperfect, each 
by itself, and badly integrated into a social whole.”  

Flera författare (t.ex. Carson, Hellgren och Schierup) diskuterar de politiska 
implikationerna av sin egen och andras forskning. 

Några, kanske till och med många, av våra läsare kommer med all säkerhet 
att tillbakavisa observationer och slutsatser som här presenteras. Forskningen 
fungerar som en spegel av verkligheten, kanske en ovälkommen sådan. Men 
den här gruppen av forskare utgör i sig en levande del av det svenska samhällets 
reflexivitet. Myrdal (1944:lv) skrev om detta på ett elegant sätt när han 
presenterade sina slutsatser till dem som kanske avfärdade hans resultat: 

 “Some readers may disagree with many of my preconceptions of America. All 
will probably disagree with some...The possibility always remains, therefore, 
that on some points he [my opponent] is wrong, and I am right. But a good 
result will in any case be reached, as we shall have determined the locus of 
fundamental disagreement, and thus we shall be better prepared to direct 
further research toward its scientific solution...”  

Det är vår förhoppning att läsaren ska komma fram till liknande slutsatser i 
fråga om de forskningsresultat som presenteras i den här antologin. 
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Del I Diskrimineringens kognitiva och 
diskursiva former 
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1. Främlingar i nationens spegel 

GUNILLA HULTÉN

Inledning
Den 6 juni 2005. Den svenska nationaldagen firas för första gången som 
helgdag. På tidningarnas förstasidesbilder och i tv-rutan trängs de nationella 
symbolerna: svenska flaggor, folkdräkter, blågula blomsterbuketter och 
ballongknippen, kungafamiljen på Skansen. I en tid av globalisering då 
nationalstater vacklar väljer EU-landet Sverige att under högtidliga former 
manifestera nationen och kungariket. Det som till synes verkar vara en 
anakronism är kanske i stället ett tidens tecken. Det finns en dubbelhet i synen 
på nationalism. Nationalismer förknippas gärna med något otidsenligt som finns 
i andra länder, bland andra grupper och något som Sverige har lämnat bakom 
sig. Samtidigt är nationen knuten till demokratins framväxt under den moderna 
epoken, vilket också gav nationalismen enande och inkluderande drag 
(Berggren 2001: 75; Smith 2001: 71, 89-90). 

Det är talande att just Skansen år 1945 valdes som plats för en stor 
utställning som uppmärksammade att den svenska pressen fyllde 300 år. 
Utställningen invigdes den 29 maj 1945, tre veckor efter krigsslutet och när den 
stängde i september hade den lockat en rekordstor publik. I utställningens första 
rum hängde i taket ett exemplar av landets samtliga dagstidningar och de kunde 
också läsas i ett särskilt läsrum (Lundell 2005:170-173). Pressens framväxt 
placerades in i en lång historia, en kontinuitet, en tradition och gavs en nationell 
infattning i den nationalromantiska skapelsen Skansen. Även på andra sätt knöt 
utställningen den svenska pressen till nationella attribut. Ett särskilt frimärke 
gavs ut med en gåspenna och en fackla korslagda. Utställningen invigdes av 
kronprins Gustaf Adolf och som en programpunkt ledde den berömde Sven 
Lilja allsång från Solliden. Skansenutställningen kan ses som ett av många 
uttryck för den starka och långlivade relationen mellan nationalstaten och 
journalistikens verklighetskonstruktioner, ett samband som fortfarande är 
verksamt (Ekecrantz 2004: 43). 
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Medierade främlingar 
I det här kapitlet vill jag ur ett historiskt perspektiv belysa hur svenska 
landsortstidningar förhållit sig till invandring. Jag gör det utifrån några valda 
tidningsartiklar men innan jag diskuterar exemplen ger jag en kort bakgrund till 
svensk invandrings- och invandrarpolitik. Jag tar också upp mediers betydelse 
för att skapa nationell samhörighet. Analyserna inriktar sig på hur artiklar om 
främlingar används för att skapa föreställningar om nationell och kulturell 
gemenskap i skiftande tidskontexter. Huvudstadstidningarna är väl 
representerade i svensk journalistikforskning medan landsortspressen inte 
beaktats i samma grad. Ändå är nästan alla svenska dagstidningar lokala eller 
regionala (Gustafsson & Weibull 1999: 14). Ytterligare anledning till att 
undersöka landsortstidningar är invandringens fördelning över Sverige. Under 
andra världskriget och i samband med krigsslutet var i princip alla flyktingar 
hänvisade till områden utanför de tre storstäderna (Olsson 2003: 12). Staten har 
också med politiska medel styrt bosättningen av invandrade personer. År 1985 
ändrades systemet för flyktingmottagandet och så kallad kommunplacering 
infördes, den så kallade Hela Sverige-strategin. Idén bakom var främst att en 
blandad sammansättning av befolkningen skulle underlätta integrationen 
(Magnusson 2001: 11). 

I en fallstudie visar jag på hur det nationella signaleras i fem artiklar om 
främlingar och invandring från år 1955, 1975, 1995 och 2000 hämtade från 
tidningarna Borås Tidning och Vestmanlands Läns Tidning. Pressforskning har i 
stor utsträckning inriktat sig mot det tryckta ordet medan bildmaterialet ägnats 
mindre uppmärksamhet. En utgångspunkt för mina analyser är att tidningstexter 
skapar och förmedlar sina budskap i samspel med bilder. Tidningsartiklar utgör 
då en visualverbal enhet där text, bild och layout ingår. De visuella elementen 
ingår som en oupplöslig del i tidningarnas skildringar av invandring och 
invandrare.1 Bilderna är en del i tidningarnas meningsskapande och nödvändiga 
att beakta för att förstå och tolka journalistikens berättelser om främlingar. 
Tidningarnas bildanvändning har också ökat markant under den period som jag 
hämtar exemplen från. År 1955 hade knappt 30 procent av artiklarna bild, 
medan andelen år 2000 var 64 procent. 

Även pressbilder kan bidra till kategorisering och stereotypisering genom att 
avbilda främlingar inom snäva och statiska ramar. Bildelement kan peka ut 
tillhörighet och tjäna som gränsmarkörer för vilka som innesluts i en gemenskap 
och vilka som hålls utanför. De kan också berätta om vad som knyts till en 

                                                     
1 Benämningen invandrare är notoriskt obestämbar. Under den period som jag har 
undersökt skiftar dess innebörd och har blivit laddad med en mängd betydelser utöver 
att avse någon som invandrat till Sverige. Jag intar en kritisk inställning till 
beteckningen. I kapitlet skriver jag invandrare när benämningen använts i ett 
sammanhang som jag knyter an till. 
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nationell självbild och hur den förändras över tid. Tidningarnas text- 
bildinnehåll relateras till en officiell invandrar- och invandringspolitisk diskurs. 

Kapitlet grundar sig på ett tidigare insamlat material på 1 537 texter (Hultén 
2006). Detta är hämtat från de tre första veckorna i mars månad vart tionde år, 
1945, 1955, 1965, 1975, 1985, 1995 samt år 2000  i tidningarna Arbetarbladet
(socialdemokratisk, Gävle), Borås Tidning (moderat, Borås), Vestmanlands 
Läns Tidning (liberal, Västerås) och Dagens Nyheter (oberoende liberal, 
Stockholm).2 Utöver detta ingår ett material för en pilotstudie från tidningarna 
Arbetarbladet, Borås Tidning och Vestmanlands Läns Tidning, vilken avser en 
undersökningsvecka per tidning och år, dock ej år 2000, tillsammans 266 texter. 
Detta urval bestod av slumpmässigt valda sjudagarsperioder. Gemensamt för 
texterna är att de handlar om personer eller grupper med utländsk bakgrund i 
Sverige, samt om asyl-, invandrings- och invandrarpolitik.3 Genom att läsa 
tidningarna i sin helhet har jag identifierat personer som själva har invandrat till 
Sverige. Men eftersom jag vill studera tidningarnas inneslutande och 
uteslutande processer, räcker inte det. Jag har också tagit med texter som 
handlar om personer som är födda eller uppvuxna i Sverige men som har 
utländsk bakgrund. Ett motiv är att bruket av begreppet invandrare har 
förändrats sedan 1970-talet från att beteckna personer som själva invandrat till 
personer som är barn till någon som invandrat. Jag har inte tagit med artiklar 
som handlar om turister i Sverige eller utlänningar på kortvarigt besök. 
Inhemska minoriteter, som exempelvis samer, ingår inte heller i studien. I min 
avhandling, som det här kapitlet baseras på, kombinerar jag kvantitativa och 
kvalitativa innehållsanalyser. Den fortsatta framställningen bygger på ett urval 
av de näranalyser som jag presenterar i avhandlingens kvalitativa del.   

Jag har redan använt begreppet främling och jag kommer att återvända till 
det i analyserna. ”Främlingen” är också titeln på sociologen och filosofen Georg 
Simmels korta essä som blivit en av hans mest kända texter.4 Simmel uppehåller 
sig vid det komplexa, paradoxala och relationsbundna som främlingens ställning 
innehåller. Simmel betraktar främlingen som en ”potentiell vandrare”, en 
individ som kommit utifrån men som väljer att stanna kvar, ”den som kommer i 
dag och stannar i morgon” (Simmel 1995: 139). Han beskriver främlingen som 
samtidigt lösgjord och fixerad, nära och avlägsen. Främlingen representerar en 
enhet av dessa motsatta egenskaper och knyts till en rumslig sfär där rummet 

                                                     
2 I kapitlet använder jag följande förkortningar för respektive tidning, Arb bl, BT, VLT 
och DN. 
3 Med invandringspolitik avses de regler och principer som avgör vilka utländska 
medborgare som får vistas i Sverige. Invandrarpolitik avser de åtgärder som staten 
vidtar för att införliva invandrare, och i viss omfattning dessas barn, i det svenska 
samhället. Ofta benämns den i dag integrationspolitik. 
4 Texten publicerades första gången som ”Exkurs über den Fremden” i Simmels bok 
Soziologie: Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung (1908). 
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också kan ses som symbol för förhållanden mellan människor. I sin essä skriver 
Georg Simmel att det är det allmänna, generella som är betecknande för vårt sätt 
att se på främlingen. Det är inte de individuella egenskaperna som framhålls 
utan sådana som är gemensamma för många. Därför uppfattas främlingarna 
egentligen inte heller som individer, hävdar Simmel. 

Främlingsbegreppet har sedan utvecklats av Simmels efterföljare Robert E. 
Park (1950, 1955), Everett Stonequist (1937/1965) och Alfred Schütz (1964).  
Jag har också inspirerats av socialpsykologen Michael Billig och hans uttryck 
homeland deixis (utpekande av hemlandet) för att studera retoriska medel som 
anger nationell tillhörighet (Billig 1995). Även genussymboler uppmärksammas 
för att identifiera människor som tillhöriga eller icke-tillhöriga bestämda 
kollektiv och jag stödjer mig då mot bland annat Nira Yuval-Davis resonemang 
(1997). Postkolonial teoribildning är likaså aktuell vid analyserna. 
Metodmässigt knyter jag an till retorik och kritisk diskursanalys. Analyserna av 
de visuella elementen baseras i huvudsak på visuell retorik samt på Gunther 
Kress och Theo van Leeuwens sociala semiotik (Kress & van Leeuwen 1996). 

Försvenskade förtecken 
Sverige var ett utvandringsland i stort sett till andra världskrigets början år 
1939. Därefter blev det ett invandringsland, det vill säga att invandringen 
överskred utvandringen. I början av år 1939 fanns det knappt 24 000 
utlänningar i Sverige, vilket motsvarade ungefär 0,4 procent av befolkningen 
(SOU 1951:42, s. 251). Situationen förändrades radikalt med den 
flyktingmigration som följde i andra världskrigets spår. Krigsslutet markerar en 
ny period såväl för synen på invandring till Sverige som för svensk 
välfärdspolitik. År 1950 var andelen utrikes födda 1,8 procent och år 1960 var 
den 4 procent. Tjugo år senare, år 1980, hade andelen stigit till 7,5 procent och 
år 2005 var den 12,4 procent av befolkningen (Statistiska centralbyråns 
webbplats). Under perioden 1945 till 2005, har antalet utrikes födda i Sverige 
nästan tiofaldigats från 120 000 till drygt en miljon.  

Efterkrigstidens ökade migration har lett till en etnisk, religiös och språklig 
mångfald i Sverige, liksom i de flesta av Västeuropas länder. Också 
förutsättningarna för invandringen har genomgått stora förändringar. Även om 
innebörden av att vara svensk har förändrats under den 60-årsperiod som jag 
undersöker, argumenterar jag i kapitlet för att det nationellt svenska inte har 
förlorat i betydelse i tidningars rapportering om invandrare och invandring men 
har fått en annan färgning. Det svenska knyts i de undersökta texterna i stor 
utsträckning till nationalstaten och territoriet. Föreställningar om Sverige som 
nation och folkgemenskap med gränser mot andra, är i högsta grad levande. Jag 
tänker då inte i första hand på öppna hyllanden av nationen som under 
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nationaldagen, utan på underförstådda, latenta uttryck. Michael Billig påminner 
i sin bok Banal Nationalism att ingen undgår nationalismer och dess dolda 
former. Nationalism är en vittomfattande ideologi som fångar in oss i vår 
vardag på omedvetna sätt. Den lämnar ingen opåverkad, inte heller den som tror 
sig äga en kosmopolitisk vidsynthet (Billig 1995: 12). 

Det andra världskriget fick också en direkt inverkan på den officiella 
hållningen till invandring och svensk utlänningslagstiftning. Det är efter 1945 
som den moderna svenska invandringspolitiken tar form. När invandringen tog 
fart efter andra världskriget omfattades den inte av tydliga politiska mål. I 
praktiken drevs en assimilationspolitik även om den inte uttrycktes som 
officiellt mål. Uppfattningen var att de som kommit till Sverige skulle bli 
svenskar så snart som möjligt. År 1975 antog en enig riksdag riktlinjer för 
invandrar- och minoritetspolitiken. Därmed tog man också avstånd från 
assimilationstanken. Målen sammanfattades i orden jämlikhet, valfrihet och 
samverkan. Riksdagen gav också invandrare rätt att bevara sitt språk och sin 
kulturella identitet.  

I 30 år har de integrationspolitiska målen varit desamma även om de under 
senare år fått en annan språkdräkt. De uttrycks nu som: 

- lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett 
- etnisk och kulturell bakgrund, 
- en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund, 
- en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för 
- olikheter inom de gränser som följer av samhällets 
- grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett 
- bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för (Dir. 2004: 54).  

Det grundläggande är att integration ska ske utan krav på kulturell assimilering 
(SOU 1974:69; SOU 1984:58; SOU 1996:55). Den svenska invandrarpolitiken, 
som sedan 1960-talet i sin retorik syftat till pluralistiskt erkännande, har enligt 
etnologen Ingvar Svanberg och historikern Mattias Tydén ändå verkat i motsatt 
riktning genom att peka ut det främmande och gjort invandrarskapet till något 
som på ett avgörande sätt skiljer en inflyttad individ från majoriteten. De anser 
att en kulturell tolkningsram har slagit igenom under efterkrigstiden och att den 
inte är mindre statisk än det biologiska perspektiv som var förhärskande under 
början av 1900-talet (Svanberg & Tydén 1999: 30). Nationalstatens 
främlingsbilder är fortfarande aktuella, är den slutsats de drar. Också Magnus 
Dahlstedt, som forskat om etnicitet och demokrati, är kritisk till de senaste 
årtiondenas reformsträvanden i syfte att främja integrationen. Han hävdar att de 
snarare förstärkt än hotat den rådande maktordningen och kallar dem 
”välmenande politiska ambitioner” som döljer och legitimerar en fortsatt 
underordning på basis av klass, kön och etnicitet (Dahlstedt 1998: 62). 



28

Statsvetaren Carl Dahlström noterar i sin avhandling Nästan välkomna
(2004) att det sedan 1960-talet funnits ett förändringstryck på 
invandrarpolitiken och att den i stort följt svängningarna i den offentliga 
debatten. Under mitten av 1960-talet präglades den statliga retoriken av vad 
Dahlström betecknar som universell politik, det vill säga att alla individer har 
rätt till stöd från samhället (Dahlström 2004: 47). I början av 1970-talet 
kantrade både debatten och politiken till en mångkulturell politik. Den svenska 
invandrarpolitiken har sedan dess präglats av idén om integration (Bäck & 
Soininen 1998: 5). Under 1980-talet framfördes kritik mot delar av statens 
mångkulturella politik, något som regeringen tog hänsyn till, enligt Dahlström. 
Han kommenterar skiftet i hållningen så här: ”När de invandrarpolitiska målen 
sedan omformulerades 1997 var regeringens förslag till stor del utformade för 
att hantera den kritik som förts fram i den offentliga debatten under hela 
årtiondet” (Dahlström 2004: 71). 

Trots att förutsättningarna för och karaktären av invandringen förändrats 
starkt sedan 1960-talet finner Dahlström det anmärkningsvärt att det inte satt 
större spår i invandrarpolitiken och att inga nya vägar prövats (2004: 48). Han 
kan inte se några väsentliga förändringar i invandrarpolitiken sedan den 
formulerades under 1960- och 1970-talen. Även mitt tidningsmaterial visar en 
förvånansvärd varaktighet i framställningen av den ideala främlingen, såsom 
framgår av de tidstypiska exempel som redovisas längre fram i kapitlet.  

Efter fem års utredande lämnade diskrimineringsutredningen år 1984 sitt 
slutbetänkande med titeln I rätt riktning. Etniska relationer i Sverige (SOU 
1984:55). Med titelvalet ville utredningen framhålla att relationerna mellan 
”majoritetsbefolkning och de etniska minoriteterna klart förbättrats sedan 60-
talet” men också att det finns förbättringar att göra. Bland de åtgärder som 
utredningen föreslog fanns lag mot etnisk diskriminering och att lagreglerna 
mot olaga diskriminering skulle skärpas. Utredningen uppmärksammade också 
mediernas betydelse för opinionsbildningen: ”En slutsats är att den 
konfliktladdade bild som ges i medierna riskerar att bidra till en negativ 
utveckling av attityderna. En ökad medvetenhet hos journalistkåren om dessa 
effekter är angelägen” (SOU 1984:55, s. 10). 

De senaste årtiondenas mångkulturella retorik till trots är det försvenskning 
och assimilation som är den mest framträdande hållningen i tidningarna under 
de år som jag har undersökt. I den mån Sverige framställs som mångkulturellt 
skildras det mångkulturella med svenska förtecken och assimilationstanken har 
ett fortsatt starkt fäste i journalistiken.
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Migration, medier och nationalismer 
Det är rimligt att anta att journalistikens sätt att skildra och förhålla sig till 
mångkulturella skeenden får betydelse för relationer och positioner för olika 
grupper i samhället (SOU 2005:56 s. 134; Tufte 2003: 182). En av Ella Shohats 
och Robert Stams utgångspunkter i boken Unthinking Eurocentrism. 
Multiculturalism and the Media (1994) är att medier bidrar till 
identitetsskapandet. De baserar sina studier på framför allt förhållanden inom 
film men deras resonemang och iakttagelser är till stora delar överförbara till 
journalistik. Hybriditet, kreolisering, diaspora – beteckningarna är flera för att 
fånga de lager av identiteter som har att göra med omflyttningar, blandningar av 
kulturer, religioner, språk. Utifrån postkolonial teoribildning framhåller de att 
global migration och kulturkonsumtion har gett upphov till motsägelsefulla och 
mångskiftande kulturella förhållanden i en medierad värld (1994: 42). 
Globalisering och transnationell migration har påverkat etablerade 
föreställningar om tillhörighet. Grundvalarna för nationalstaten har luckrats upp 
under de senaste årtiondena och nya identitetsformer har uppstått bland 
minoritetsgrupper. Tidigare uppfattningar om medborgarskap och kulturell 
identitet, vilka bygger på nationella kategorier har ifrågasatts och utmanats. 
Samtidigt har nya nationalismer vunnit mark. Dessa motsägelsefulla fenomen är 
avhängiga av varandra, enligt den engelska sociologen Gerard Delanty. Han 
betraktar dagens nationalismer som ett resultat av statens försvagning till följd 
av globaliseringsprocesser och ett sökande efter gemenskap och identitet (2002: 
158). Antropologen Arjun Appadurai binder samman globaliseringen av 
migrationen med globaliseringen av medierna och betecknar dem som 
tvillingkrafter (1996/2000: 3). Massmigration tillsammans med snabba 
elektroniska medieflöden har skapat diasporapubliker som inte är bundna till 
lokala, nationella eller regionala rum, hävdar han. I denna globaliserade och 
mångkulturella värld verkar föreställningar om en homogen nationell 
gemenskap ändå leva vidare i journalistiken.  

Mina insamlade tidningstexter kännetecknas inte främst av uppluckring eller 
överskridanden av gränser mellan nationer och kulturer. I stället vidmaktshålls i 
betydande utsträckning föreställningar om det nationella med starka kopplingar 
mellan kultur och territorium, men också mellan kultur och Sverige som 
samhällsbygge. Dessutom knyts kulturell deltaktighet och folkgemenskap 
samman (Ehn 1993:271). Det är alltså en treenighet som stödjer varandra, 
territoriet, fosterlandet och identiteten. Enligt sociologen och antropologen 
Ernest Gellner är dessa uttryck för en nationalistisk princip eftersom den 
politiska samhällskonstruktionen binds till ett territorium där gemenskapen 
består i en föreställning om kulturell delaktighet. Nationalism är för honom när 
den politiska och den nationella sfären sammanfaller, i vilken kulturell likhet är 
det sammanhållande kittet. Den nationalistiska principen bygger på att alla inom 
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den politiska enheten tillhör samma kultur och att de som delar denna kultur 
finns i samma politiska enhet (Gellner 1997:45). 

Thomas Hylland Eriksen, norsk antropolog, ansluter sig till Gellners syn på 
nationalism och beskriver nationalstaten som en stat dominerad av en etnisk 
grupp, vars identitetsmarkörer, exempelvis språk och religion, ofta är lagrade i 
dess officiella symboler och lagstiftning (Eriksen 1993: 99). I detta 
sammanhang knyter Eriksen an till Benedict Anderson som pekat på 
massmediernas avgörande betydelse för moderna nationsbyggen. Människor 
som aldrig kommer att mötas bibringas genom medierna det som Anderson 
kallade ”den föreställda gemenskapen”. Hans numera klassiska definition av 
nationen lyder: 

Den är en föreställd politisk gemenskap – och den föreställs som både i sig 
begränsad och suverän. Den är föreställd eftersom medlemmarna av även den 
minsta nation aldrig kommer att känna, träffa eller ens höra talas om mer än en 
minoritet av övriga medlemmar, och ändå lever i vars och ens medvetande bilden 
av denna gemenskap (Anderson 1996:21, kursivering i originalet). 

Etnologen Orvar Löfgren har i flera sammanhang understrukit just mediernas 
betydelse för att upprätthålla och reproducera nationell gemenskap. 

Vi får inte glömma mediernas roll för att samla människor, synkronisera deras 
liv eller etablera känslor av närhet och samtidighet har en lång historia. 1800- 
och 1900-talens nationsbyggen kan inte förstås utan en analys av de sätt på vilka 
olika medier har bundit nationen samman, från tidningsläsandet till 1900-talets 
radio och television (Löfgren 1997: 36). 

Han använder uttrycket ”nationella mediegenerationer” för att beteckna den 
tidsbundna nationella delaktighet som medier bidrar till (Löfgren 1993: 114). 
”Vissa former för retorik och praktik är endast möjlig i bestämda historiska 
lägen”, påpekar han (1993: 41).  Förvandlingarna av det nationella visar upp det 
som etnologen Billy Ehn benämner omladdningsprocesser av nationsbygget 
(Ehn 1993: 268).  Bland de faser han urskiljer finns folkhemsbyggets 
välfärdsnationalism som följdes av en mer lågmäld fosterländsk retorik men 
med starkt försvenskande praktiker. Nationalismer är föränderliga och 
mångskiftande och kan inte beskrivas i entydiga termer, anser han.  

Det slående är snarare hur ett samhälle som det svenska genomgått parallella 
processer av internationalisering och nationalisering – blivit både mer och 
mindre svenskt samtidigt. När svenskar inkorporerats i kontinentala och globala 
beroenden har de samtidigt odlat sin egenart (Ehn 1993: 269). 

Billy Ehn ger svensk identitet motsägelsefulla drag. Diskursen om svenskhet är 
därför inte enhetlig och det pågår en ständig kamp om dess definitioner. Flera 
attribut har använts parallellt. ”Förmodligen består den överraskande styrkan, 
som bestämningen av de nationella identiteterna har, i just det faktum att 
mångfalden, inte enhetlighen, har varit dess främsta kännetecken” (Ehn 1993: 
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151). Tidningarnas skildringar av det annorlunda och ”osvenska” sker i 
utväxling med framställningar av vad det innebär av vara svensk och att leva i 
Sverige. Journalistikens berättelser om främlingar kan i det perspektivet ses som 
ytor för att uttrycka och omförhandla ”svenskhet”. 

Ur tidningsartiklarna, som det här kapitlet grundar sig på, framträder olika 
svenskheter. 1950-talets framställningar skiljer sig från 1970-talets, som skiljer 
sig från 1990-talets. Men tidningarna kan också ses som en nationell institution 
med intresse att alstra svensk gemenskap. Etnologer som Åke Daun och Karl-
Olov Arnstberg har pekat på hur den svenska självbilden förändrades efter 
andra världskrigets slut. Den svenska modellen, som väckte beundran i andra 
länder, medverkade till en positiv självuppfattning menar de. Under 50- och 60-
talen var Sverige ett föredöme när det gällde sociala reformer. Nationen hade 
sluppit kriget. Det kändes bra att dela med sig, reflekterar Åke Daun i en 
intervju i Dagens Nyheter. ”Svenskarna kände sig goda och moderna, vilket i 
själva verket var en sorts förtäckt nationalism” (Lindgren (1996). 

Ett stråk som drar genom stora delar av textmaterialet är en självbild av 
Sverige som ett i grunden gott, rättvist och tryggt land befolkat av välvilliga och 
rättrådiga medborgare. Under 1950- och 1960-talen framträder ett 
folkhemssverige i vilket alla ska inlemmas och få del av välfärden. Jan 
Ekecrantz har betonat hur utvecklingen av den svenska journalistiken varit nära 
förbunden med konstruktionen av folkhemmet. Journalistiken var delaktig i att 
förmedla och sprida folkhemstanken, framhåller han (Ekecrantz & Olsson 1994: 
219; Ekecrantz 2005: 99-100). Men folkhemsidealen lever vidare också i det 
senare tidningsmaterialet. Det är som om drömmen om det jämlika, välmående 
och rättvisa Sverige där alla har en plats inte riktigt vill lämna tidningsspalterna. 
Journalistiken som institution med dess normer, rutiner, arbetsmetoder samt 
förhållningssätt till andra maktinstitutioner kan leda till särbehandling av 
personer med utländsk bakgrund. Mediers rapportering om migration kan 
därmed få diskriminerande konsekvenser genom att legitimera och vidmakthålla 
verklighetsbilder som bygger på det medieforskaren Ylva Brune kallar ”mental 
segregation” (1998: 9).  Den här mer allmänna bakgrunden får brygga över till 
fallstudiens textexempel. I det följande granskar jag i fyra tematiska avsnitt 
några sätt på vilka dimensioner som gemenskap, uteslutning och 
identitetspositioner gestaltas i tidningsartiklar om invandring. Varje avsnitt 
inleds med en kort tidsanknuten redogörelse för invandringens omfattning och 
sammansättning. Kapitlet avslutas med en reflektion kring folkhemsidealets 
livaktighet i journalistiken och hur det kan kopplas till en välfärdsnationalism i 
dagens rapportering om främlingar. 
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Välfärdsjournalistik i tidningsidyllien 
Under krigsåren tog Sverige emot cirka 200 000 flyktingar. Vid andra 
världskrigets slut fanns det i Sverige över 30 000 personer från de baltiska 
staterna och över 100 000 från de övriga nordiska länderna. En stor del av dessa 
var finska barn som evakuerats från Finland. Man beräknar att 65 000 – 70 000 
så kallade Finlandsbarn kom till Sverige under kriget. Flyktingar och 
överlevande betraktades som arbetskraftsreserv både i jordbruket och i industrin 
(Hansson 2004: 277).  Mot slutet av andra världskriget kopplades 
flyktingpolitiken alltmer till arbetsmarknadspolitiken där de svenska 
myndigheternas uppfattning var att i princip alla flyktingar skulle sättas i arbete. 
Historikern Lars Olsson ger ett tydligt exempel på hur nära det bandet var. I 
samarbete med länsarbetsnämnderna, utlänningskommissionen och 
civilförsvarsstyrelsen tog Statens arbetsmarknadskommission5 fram ett program 
för att placera polska kvinnor, som just befriats från koncentrationslägret 
Ravensbrück, i arbete på sydsvenska bet- och potatisfält. ”Baltiska flyktingar 
och polska kvinnor som överlevt Ravensbrück bidrog såväl till sin egen 
försörjning som det svenska folkhushållet”, kommenterar Olsson (2003: 17). 

Den uttalade principen från Kungliga socialstyrelsen var att i stort sett alla 
manliga flyktingar i arbetsför ålder skulle arbeta i skogen eller jordbruket 
medan kvinnorna skulle anvisas hushållsarbete. Att flyktingar sattes i arbete 
sågs av myndigheten som grundläggande för den svenska flyktingpolitiken. 
Först efter att ha arbetat under fyra till sex månader skulle män få anta annat 
arbete. Uppfattningen att utlänningarna är en resurs för det svenska samhället 
och att de ska göra rätt för sig löper också genom mitt material från 1945, som i 
den här artikeln. 

Balterna böra få göra nytta på landsbygden 
Inventering av lämpliga bostäder göres 
av länsarbetsnämnden 
Den brist på arbetskraft som f. n. råder inom jordbruket borde i viss utsträckning 
kunna avhjälpas genom att bostäder för balterna ställdes till förfogande i god 
anslutning till förefintliga arbetsmöjligheter, framhåller länsarbetsnämnden. 
(VLT 4 januari 1945) 

Historikern Lars Olsson har visat på den stora betydelse som invandringen haft 
för att bygga upp välfärdssverige. ”De importerade arbetarna bidrog i en 
omfattning och på ett sätt till det svenska folkhemsbygget som inte har 
uppskattats efter förtjänst” skriver han (Olsson 2003: 21). Enligt honom skedde 

                                                     
5 Statens arbetsmarknadskommission (SAK), tillsattes i maj 1940 och sorterade under 
Socialdepartementet. Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) startade den 1 januari 1948 som 
ny centralmyndighet och övertog uppgifterna från Arbetsmarknadskommissionen. 
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övergången från flyktingpolitik till arbetskraftsimport och inte tvärtom. Han 
sammanfattar flyktinginvandringen under andra världskriget som ”av central 
betydelse för efterkrigstidens arbetsmarknadspolitik” (Olsson 2003: 21). 

Åren efter krigsslutet dominerades invandringen av människor som kom för 
att jobba i Sverige. Arbetskraften hämtades till en början framför allt från de 
övriga nordiska länderna. Denna invandring underlättades av att krav på pass 
och arbetstillstånd försvann i och med att den fria nordiska arbetsmarknaden 
införts under 1954. Bakgrunden var den omfattande finska invandringen till 
Sverige. Under 50-talet kom dessutom arbetskraft från Italien, Tyskland och 
Österrike. Svenska företag genomförde ibland offensiva värvningskampanjer 
och svenska myndigheter medverkade aktivt vid rekryteringen av arbetskraft. 
Italienare, jugoslaver, ungrare samt sudettyskar från den brittiska 
ockupationszonen kunde rekryteras inom ramen för formella avtal som slöts år 
1947. Till och med mottagandet av ungerska flyktingar efter 1956 
underordnades arbetsmarknadsmässiga hänsyn, kommenterar Lars Olsson 
(Olsson 2003: 21). Ett av de viktigaste skälen till importen var att den inhemska 
arbetskraften inte räckte till för att möta tillväxten i den svenska industrin. Från 
krigsslutet fram till oljekrisen 1974 skedde en nästan oavbruten tillväxt av 
industriproduktionen.  

År 1950 var antalet utlandsfödda i Sverige knappt 200 000 personer, eller 2,8 
procent av befolkningen Av dem var hälften från de nordiska länderna, av vilka 
de allra flesta från Finland, därefter från Estland och Tyskland (Folkräkningen
1955: 73). Andelen som arbetade inom industri och hantverk var högre bland de 
utlandsfödda i jämförelse med svenskfödda. Bland de utrikes födda dominerade 
kvinnorna, med 57 procent av samtliga. I hög grad var det en invandring av 
hembiträden, men många fick också jobb inom textil- och beklädnadsindustrin. 
Under 1950- och 60-talen förvärvsarbetade en högre andel av de invandrade 
kvinnorna än de svenska. Den organiserade arbetskraftsimporten skedde till en 
tydligt könsuppdelad arbetsmarknad. Statens arbetsmarknadskommission ville 
exempelvis ”förorda välrenommerad manlig italiensk arbetskraft” till järn- och 
metallindustrin medan kvinnlig arbetskraft skulle kunna placeras inom textil- 
och konfektionsindustrin samt restaurangnäringen (Olsson 2003: 20). De 
importerade arbetarna behövdes för att säkra det svenska välfärdsprojektet. 
Trots övervikten av kvinnor beskrivs detta i de undersökta tidningarna som ett 
uteslutande manligt projekt. År 1950 förvärvsarbetade nästan hälften av de 
utländska kvinnorna, men bland samtliga kvinnor i landet yrkesarbetade knappt 
var fjärde (Folkräkningen 1955: 75). 

I februari 1955 besöker en reporter från Vestmanlands Läns Tidning en av de 
familjer som rekryterats som arbetskraft till Sverige. Rubriken lyder: 

Ungrare i Simtuna vill bli svenskar 
"Vi hade hört att Sverige var ett litet, fattigt land" 
(VLT 26 februari 1955) 
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Reportaget får stort utrymme med bild och rubrik över fyra spalter högst upp på 
tidningens förstasida. På bilden ses ett uppklätt och leende par med sin son. 
Bilden är tagen utomhus i lantlig miljö, i förgrunden ses en gärdsgård, i 
bakgrunden ett vårkalt träd och tak till en lantbruksbyggnad. Mannen är klädd i 
mörk blazer, kanske kostym, vit skjorta och slips. Kvinnan har en mörk 
klänning och pojken är prydligt vattenkammad. Bildtexten lyder: 

Här är makarna Maria och Istvan Lukacz med sin son Istvan som efter sju år i 
Sverige inte har någon tanke på att återvända till hemlandet Ungern. 

Deras blickar är fästa på en punkt bortom kameran. De tittar med tillförsikt mot 
det som ligger framför dem. Högst upp och längst fram är pojken placerad och 
får på så vis också symbolisera tilltron och hoppet inför framtiden. Den 
retoriska bild som visas upp är en stark, frisk och duktig familj införlivade både 
med det svenska landskapet och välståndet. Just gärdsgården ingår tillsammans 
med den röda stugan, björken, blomsterängen i en återkommande uppsättning 
rekvisita av svenska bilder. De återfinns som ingredienser i en rad idylliserande 
bilder, alltifrån pappersbonader och målningar, till broderier och reklambilder. 
Reportaget illustreras av ytterligare ett foto med bildtexten: 

Fru Maria Lukacz och 7-årige sonen Istvan har i famnen tagit var sitt lilla lamm 
från den stora djurbesättningen i ladugården hos hemmansägare Einar 
Johansson på Härfsta gård i Simtuna. 

Läsaren får veta att familjen ”hör till de omkring 500 ungrare som hösten 1947 
kom till Sverige efter ett avtal mellan de svenska och ungerska 
arbetsmarknadsmyndigheterna”. Nu har båda makarna anställning på en gård i 
Simtuna. Både Maria och hennes man Istvan är djurskötare och tar hand om ett 
60-tal djur. ”De sköter tjänsten utmärkt, vitsordar hemmansägare Johansson”. 
Båda makarna arbetar hårt: 

De får visserligen börja kl 5 på morgonen, men är i gengäld lediga fyra timmar 
mitt på dagen. Då sköter fru Maria hemsysslorna medan maken Istvan tar bilen 
och åker till handelsboden eller klarar några andra nödvändiga uppgifter – 
makarna hjälps åt som två goda kamrater. 

Banden till Ungern signaleras på olika sätt. ”Lukacz har sina föräldrar i Ungern 
och fru Lukacz mor lever också där”. Men makarna vill stanna i Sverige och bli 
svenska medborgare. De har inga planer på att återvända till Ungern även om de 
skulle vilja åka dit och hälsa på, ”men det måste anstå tills förhållanden i vårt 
hemland blir sådana att vi kan räkna med möjligheterna att få utresetillstånd 
därifrån…” Språket, såväl det svenska som det ungerska språket får markera 
tillhörighet till respektive länder. 

Istvan junior går i skolan och pratar svenska med lika västmanländsk dialekt som 
vilken av kamraterna som helst. Men han talar också ungerska – det är ju i alla 
fall hans modersmål och det kan vara nyttigt att han behärskar detta om han 
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någonsin skulle komma till sin fars och mors hemland, menar föräldrarna. Då ska 
han inte behöva känns sig som en främling där. 

Reportern lyfter fram välståndet i Sverige som familjen har fått ta del av: 
Vi kom till Sverige med våra tillhörigheter i två väskor, det var allt vi fick ta med 
oss, säger Istvan Lukacz. Nu har vi kunnat köpa oss kläder och möbler, vi bor i 
tre rum och kök och tycker själva att vi har ett trevligt hem. .Vi har bil och kan 
på söndagar och under semestern resa och se oss omkring …(sic) vi hade aldrig 
hemma i Ungern kunnat ens drömma om något av detta. Nej, Sverige är ett bra 
land och vi trivs utmärkt både med Sverige och svenskarna! 

Bilen spelar en stor roll i reportaget och nämns flera gånger. Den står för 
rörlighet, semesterresor och ärenden till handelsboden men är också en markör 
för att familjen tillägnat sig ett svenskt sätt. På lediga dagar tar gärna en tur med 
bilen och bekantar sig med folk och omgivningar. Även om makarna hjälps åt 
som ”två goda kamrater” är det Maria som sköter hemmet medan Istvan tar 
bilen och åker bort från gården. Maria får visserligen del av rörligheten både 
välfärdsmässigt och geografiskt men knyts ändå till hemmasfären, 
hushållssysslorna, sonen, och djuren.  

Reportaget får ett efterspel i Vestmanlands Läns Tidning en vecka senare då 
signaturen ”En tom plånbok” i en insändare undrar över hur paret har råd till 
”möblering av en trerumslägenhet, alla hushållsredskap, bil och till kläder åt 
föräldrarna i hemlandet. Och vi får inte glömma skatt.” Makarnas välstånd 
sticker uppenbarligen i ögonen. Det föranleder redaktionen att gå i utförligt 
svaromål i vilket makarnas hela budget redovisas minutiöst. Alla inkomster, 
utgifter, omfattningen av den egna odlingen, avbetalningar på möbler och eget 
sparande tas upp. 

För riktigheten av de här lämnade uppgifterna svarar makarna Lukacz’ 
arbetsgivare, hemmansägare Einar Johansson, som därutöver tillägger att de 
båda makarna är utomordentligt både skötsamma – spriten är helt bannlyst! – 
och duktiga arbetare och sina avbetalningar sköter de mycket punktligt. 

Makarna är målmedvetna, strävsamma, arbetsamma och flitiga. Både i 
redaktionens kommentar och i reportaget betonas ett traditionellt svenskt 
skötsamhetsideal som återkommer i tidningarna genom hela den undersökta 
perioden.

Invandraren föds 

Åren omkring 1975 markerar en viktig brytpunkt under efterkrigstiden. Skälet 
är den så kallade oljekrisen 1974 som inledde en ekonomisk lågkonjunktur 
vilken varade till början av 80-talet då en ny högkonjunktur tog sin början 
(Ahrne, Roman & Franzén 1996/2000: 33, Lundh & Ohlsson 1994: 142).  
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Under åren 1969 – 1970 ökade nettoinvandringen till Sverige. Den årliga 
genomsnittliga nettoinvandringen låg under 1960-talet runt 20 000 personer. År 
1969 steg den till 46 300 personer och till 52 350 år 1970 (SOU 1982:49, s. 
255). Till 70 procent rörde det som personer från Finland. Bara under dessa 
båda år kom ca 80 000 finländare hit (SOU 1982:49, s. 259).  Under åren som 
följde sjönk antalet invandrare för att under 1972 och 1973 till och med visa på 
ett nettounderskott, det vill säga att utvandringen var större än invandringen. 
Vid årsskiftet 1973/1974 var den största gruppen utländska medborgare från 
Finland, viken utgjorde lite mer än 47 procent av alla utlänningar i Sverige. 
Därefter kom i turordning medborgare från Jugoslavien, Danmark, Norge, 
Tyskland och Grekland (SOU 1974:69, s. 63).  Några år in på 1970-talet tilltog 
flyktinginvandringen från Latinamerika, framför allt från Chile som en följd av 
militärkuppen år 1973. Nya och skärpta regler gjorde att arbetsinvandringen 
praktiskt taget upphörde från och med mitten av 1970-talet. Sedan dess är det i 
stort sett endast flyktingar och deras anhöriga som fått stanna i Sverige. Som jag 
tidigare nämnt antog år 1975 en enig riksdag riktlinjer för invandrar- och 
minoritetspolitiken med målen jämlikhet, valfrihet och samverkan. 

I de fyra undersökta tidningarna har invandrarbegreppet nu helt slagit 
igenom. Under åren 1945, 1955 och 1965 finns ordet invandrare inte med i mitt 
material. I stället används beteckningar som flyktingar, importerad arbetskraft, 
utlänningar som företräder olika nationaliteter, de är polacker, finländare, 
italienare, tyskar etc. År 1975 har de här beteckningarna ersatts av invandrare.
Begreppet dyker upp i en mängd sammanhang. Här följer ett axplock: 
invandrarkommitté, invandrarpolitik, invandrarkvinnor, invandrarkonst, 
invandrarbyrå, invandrarkultur, invandrarbarn, invandrarfrågor, 
invandrarråd, invandrarstöd. Begreppet började användas på 1960-talet och 
välkomnades till en början. Varm tillskyndare av det nya uttrycket var Kjell 
Öberg, den förste generaldirektören för Statens invandrarverk vid starten 1969. 
Med den nya benämningen ville man markera att Sverige inte hade något 
gästarbetarsystem och att de som en gång tagits emot var accepterade för alltid. 

När tidningarna det här året skriver om invandringen står det svenska 
samhällets åtgärder av olika slag i centrum. Frågor som rör jämlikhet och 
samhällets service är vanliga och åtskilliga artiklar handlar exempelvis om 
språkkurser, daghem, tolkar och hemspråksundervisning för invandrare. En 
annan fråga som får stor uppmärksamhet är förslaget till rösträttsreform, det vill 
säga att utländska medborgare som varit bosatta i Sverige i minst tre år ska få 
rätt att rösta i kommunala val. Reformen trädde i kraft 1976. Invandring är nu 
något som omfattas av betydande offentliga insatser både på kommunal som 
statlig nivå. Kanske är det en förklaring till att den administrativa termen 
invandrare fick ett så stort och snabbt genomslag i medierna där journalistiken 
var behjälplig i att lansera det nya begreppet och i att skapa en ny kategori. 
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En text som kan tjäna som typexempel för det här nedslagsåret är följande 
artikel som Vestmanlands Läns Tidning den 18 mars 1975 publicerar på en lokal 
nyhetssida. Rubriken är:  

Blivande fritidspedagoger: 
Invandrarkultur viktig del i vår utbildning 

Artikeln illustreras med ett fotografi som ligger direkt under rubriken. Fotot är 
taget in i ett ordinärt klassrum med vidvinkel så att tre av rummets väggar är 
synliga. I rummet håller ett tiotal personer varandra i händerna och bildar en 
halvcirkel som öppnar sig mot läsaren. Sol faller in från ett fönster och ljuset 
formar två ljusa spår som leder blickarna till två personer i kedjan. Bildtexten 
lyder:

Jugoslavisk folkdans fick de blivande fritidspedagogerna också pröva. Intresset 
verkar vara stort. 

Tidningens reporter berättar att ett 80-tal blivande fritidspedagoger, 
ungdomsledare och lekplatsanställda medverkat i en temadag om 
”minoritetskulturer”. Ingressen inleds så här: 

– Det är viktigt att vi som ska jobba med barn från olika länder lär oss lite om deras 
kultur, säger Lars Persson. 

Det är förståelse och samförstånd som står i förgrunden. Genom texten lyser 
övertygelsen att information och kunskap ska överbrygga skillnader och 
problem Den optimistiska inställningen fångas också av den sammanhållna 
kedja av samarbete som finns i fotografiet och även i de skinande stråken. En av 
de intervjuade uttrycker det på det här viset: 

– Invandrarfrågan är försummad i vår utbildning, säger Lena Bengtsson. Hon 
utbildar sig till fritidspedagog och det tar två år. 
– Om vi inte har kunskap om invandrarbarnens kultur, får vi svårare att förstå och 
sysselsätta dem. 

Läsarna får veta att ”representanter från Finland, Jugoslavien och Italien ställt 
upp för att informera”. De berättar om finländsk musik, visar jugoslavisk 
folkdans och delar med sig av ett italienskt salladsrecept. 

– Vi diskuterar inte så mycket de problem olika invandrargrupper har, som det 
positiva deras kulturer rymmer, säger Gugge Karlsson.
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Men allt är inte bekymmersfritt och reportern pekar på ”den splittring det 
innebär att tala ett språk hemma och ett annat i skolan”. Det kan innebära att 
många hamnar utanför.  

– Det ska nu finnas möjlighet för invandrarbarn att läsa sitt modersmål i första 
klass, säger Lars Persson. Det anser jag vara mycket viktigt.  

Texten ligger mycket nära den officiella retorik som presenteras i den statliga 
invandrarutredningen från 1974 (SOU 1974:69).  I den beskrivs 
invandrarfrågorna som angelägna för den svenska skolan. Den betonar också 
betydelsen av att skolpersonalen har invandrarkunskap, för att skapa en positiv 
inställning till invandrareleverna som talar invandrarspråk så att 
invandrarbarnen ska kunna anpassa sig väl. Hemspråksundervisningen har en 
central betydelse i utredningen som anser att barnen ska ges ”möjligheter att bli 
aktivt tvåspråkiga” (SOU 1974:69 s. 256).  Stor vikt läggs vid opinionsbildning 
och attitydförändring. Ett väsentligt mål är ”att ge allmänheten ökad kunskap 
om invandringens orsaker och om invandrarnas bakgrund samt att stimulera till 
ökad kommunikation mellan den svenska allmänheten och invandrarna” (SOU 
1974:69 s. 380-381).  I detta arbete ges skolan en särskild betydelse.  

Ökade insatser bör även göras för att informera de svenska eleverna om de 
länder som invandrarbarnen kommer från, med sikte på kulturell växelverkan, så 
att invandrarnas kulturtraditioner kan berika undervisningen (SOU 1974:69 s.256 

I utredningen är det invandrarnas anpassning som står i centrum. Åtgärder som 
krävs för att komma till rätta med anpassningssvårigheter är ett ansvar för 
svenska myndigheter och ”bör i största möjlig utsträckning byggas in i 
samhällets allmänna välfärdsanordningar” (SOU 1974:69 s.34). Det retoriska 
budskap som levereras i VLT:s artikel är helt samstämmigt med det som 
presenteras i den statliga utredningen. I båda används ett homogeniserande 
invandrarbegrepp som något åtskilt från det svenska. Invandrare pekas ut som 
en särskild befolkningskategori. Båda sätter tilltro till att kunskap och 
information ska kunna skapa positiva attityder. I båda finns en tillförsikt till den 
svenska samarbetsmodellen och till att välfärdsstaten med sina 
myndighetsåtgärder ska lösa problem med anpassning så att alla kan införlivas i 
den svenska välfärdsstaten. 
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Mat som imaginär gemenskap 

Under 1980-talets sista år ökade antalet asylsökande från ungefär 10 000 per år 
till 30 000 per år. När kriget i det forna Jugoslavien bröt ut 1992 sökte cirka 84 
000 personer en fristad i Sverige. Hösten 1993 infördes visumtvång för 
Bosnien. Antalet flyktingar minskade starkt och år 1995 var antalet 9 000. Över 
häften av flyktingarna som kom under 90-talets första hälft kom från före detta 
Jugoslavien. Dessutom kom många från Irak, Somalia, Iran och Libanon. 

I en kommunal folkomröstning år 1988 i skånska Sjöbo sa 65 procent av 
väljarna nej till att ta emot asylsökande och blev en symbol för en förändrad 
attityd till invandringspolitiken. Under några månader från augusti 1991 till 
januari 1992 sköt den så kallade lasermannen elva män som han ”uppfattade 
som invandrare” (Tamas 2002/2004: 147).  Flera attentat mot flyktingslussar 
inträffade och högerextremister var i batalj med poliser och med 
motdemonstranter. Samtidigt fick alltför många erfara vad arbetslöshet och 
statliga ekonomiska åtstramningar ville säga. År 1991 tog det högerpopulistiska 
och främlingsfientliga partiet Ny demokrati plats i riksdagen. Ofta hävdas att 
Ny demokrati förändrade det politiska samtalet om invandringen och bidrog till 
att legitimera en kritisk hållning mot svensk flyktingpolitik (Edgerton, Fryklund 
& Peterson 1994: 110).  Historikern Christina Johansson är dock av en annan 
uppfattning. Hon anser att staten införde restriktioner i migrationspolitiken 
redan under 1980-talet. Socialdemokraterna skulle alltså inte vid 
regeringstillträdet 1994 behöva någon ”inspiration från Ny Demokrati”, utan 
kunde bygga vidare på den migrationspolitik som de själva tagit initiativ till 
(Johansson 2005: 150). 

I undersökningsmaterialet från nedslagsåren 1985 och 1995 får våldsbrott 
med rasistisk prägel stor uppmärksamhet parallellt med texter som visar upp 
samförstånd och gemenskap mellan kulturer. Till de senare hör artiklar som 
handlar om kvinnor som tillagar och bjuder på traditionella rätter från sina 
hemländer, ofta i samband med något kulturevenemang eller invandrarprojekt. 
Det kan handla om en chilensk, kurdisk eller mångkulturell afton då det dansas 
folkdanser i folkdräkter och serveras folkmat. Inte sällan poängteras det 
gränsöverskridande i maten. Ett exempel är bildnotisen publicerad i 
Vestmanlands Läns Tidning den 6 november 1995. Bilden ligger i topp på sidan 
med en förlängd bildtext placerad vid sidan om. 

God mat över gränserna. Dofter och smaker från hela världen fyllde övervåningen 
på Billsta i går torsdag. Det var invandrarprojektet Sesam som iscensatt en 
jättelunch med massor av rätter. Turiskt bröd, irakiska kaffekakor, etiopisk 
pepparsås, persiskt ris och kurdiska pizzor hade dukats upp på ett långbord för ett 
hundratal gäster med anknytning till Sesam. På bilden visar Halima Rahiamidi från 
Irak upp sina festkakor med nötter, kardemumma, socker och smördeg. Kamil Yüksal 
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från turkiska Kurdistan har bakat kryddig pizza. Alla kockar fick varsin röd ros som 
tack, och festen avslutades med indisk kärlekssång! 

I bildens centrum finns två fat med kakor respektive pizzor. De tippas lätt uppåt 
av bildens huvudpersoner så att rätterna kan betraktas ordentligt av fotografen 
och läsaren. Matfaten flankeras av en kvinna i svart huvudduk och en mörkhårig 
man med mustasch. Båda tittar rakt in i kameran med vänliga leenden. I 
bakgrunden syns många människor som sitter vid dukade långbord i en stor sal. 
Maten på bilden, tillsammans med bildtextens många uppräknade rätter, knyts 
till olika geografiska platser. De blir också en metaforisk beskrivning av det 
mångkulturella Sverige. Många olika kulturer finns sida vid sida, men också 
separerade och avgränsade gentemot varandra. Mångfalden har många 
metaforer, smältdegel, salladsskål, mosaik. Här smälts inte beståndsdelarna 
samman som i smältdegeln och är heller inte en sallad av olika ingredienser. 
Snarare framstår idealbilden av ett smörgåsbord som erbjuder valfrihet, ett av 
den svenska integrationspolitikens nyckelord. Medborgarna ska i den kulturella 
valfriheten fritt få välja vägar till självförverkligande. 

Matbilder kan användas för att markera gruppidentitet men också för att 
berätta om en enskild individ och hans eller hennes självidentitet. Ett exempel 
hämtar jag från Vestmanlands Läns Tidning den 2 mars 1995. Rubriken på 
insidan lyder: 

Kökets glädje dämpar sorgen 
Rukia Advic bjöd sina kamrater på bosnisk mat 

Reportaget tar upp större delen av sidan. Reportaget handlar om Rukia Advic 
från Bosnien som arbetar i skolköket på ett av Västerås gymnasier. När reporter 
och fotograf besöker skolan är den tömd på elever eftersom det är sportlov. 
Rukia tar tillfället i akt att bjuda sina kolleger på bosnisk mat som hon lagar i 
skolköket med arbetskamraterna som åskådare. Över den trespaltiga rubriken 
ligger artikelns huvudbild som går över fem spalter. Ytterligare en bild placerad 
till höger om den så att hela sidtoppen utgörs av bilder. Ännu ett fotografi är 
placerat bredvid rubriken. 

På huvudbilden syns två kvinnor fotograferade rakt framifrån och i ögonhöjd 
med fotografen. Ingen av dem ser mot fotografen utan har blickarna riktade 
nedåt mot en stor stekpanna som står på en spis. De håller varsin stekspade i 
händerna och rör om i pannan. De båda kvinnorna står tätt tillsammans så att 
den ena kvinnans överarm har kroppskontakt med den andra. Kvinnan till höger 
är arbetsklädd i huvudskydd och förkläde, till skillnad från den äldre kvinnan 
som står bredvid henne. I bildtexten kan vi läsa: 
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Smaskig röra. Rukia Advic, till höger, får assistens att röra i pannorna av Sonja 
Andersson. Det här är rivna äpplen som ska bli fyllning i bosnisk äppelkaka. 

Bilden är tagen från nära håll så att kvinnornas överkroppar är två sidor i en 
likbent triangel där spisen med maten är dess bas. Triangeln kan ses som den 
treenighet vilken ger Rukia tillhörighet – hemlandets mat, yrkeskunnandet och 
arbetskamraterna. Kvinnornas blickar är inte riktade mot kameran utan på deras 
gemensamma arbete. Betraktaren inbjuds att se till relationen kvinnorna 
emellan, deras arbetsglädje och gemenskap. Den andra bilden som är placerad 
direkt under huvudbilden har bildtexten: 

Borek och Sirnica. Rukia Advic formar de smala degrullarna till snäckor. De två 
typerna av paj som Rukia bakar heter Borek och Sirnica. Det är mycket populära 
rätter i Bosnien och Rukia som bakat dem åtskilliga gånger hanterar degen 
mästerligt. 

Rukia tittar leende på fotografen som har tagit bilden djupt underifrån så att vi 
kan se dubbelraden av taklampor bli allt mindre i den långa, dunkla korridoren. 
Rukias armar och hennes högra hand som håller den långa degrullen bildar 
tillsammans en cirkel. Tillsammans med det djupa perspektivet blir rundeln till 
en mörk tunnel som mynnar i ett litet ljus längst bort i form av ett fönster. 
Lampornas ljuspunkter styr blicken mot fönsteröppningen som ligger i bildens 
horisontella mittlinje. Kontrastverkan mellan ljus och mörker understryks av 
Rukias ljusa klädsel och vita förkläde. 

Den tredje bilden föreställer två kvinnor som sitter vid ett bord. Ljus faller in 
från ett stort fönster. Bilden är tagen snett från sidan så att dess vänstra del 
domineras av en ryggtavla och ett kvinnohuvud. I bildens nederkant och mitt 
syns delar av kvinnans hand som lyfter en gaffel med mat på. Vid andra sidan 
bordet sitter en kvinna med en tallrik framför sig och även hon med lyft gaffel. 
Hon tittar på kvinnan mitt emot henne. Hennes högra armbåge vilar mot 
bordsskivan med underarmen rakt upp. Hon sätter tummen mot pekfingret för 
att signalera att det smakar utsökt. Gesten fångas också upp av bildtexten: 

Å, så gott! Studierektor Inga-Britt Stein och Gunnel Zeidnitz provsmakar Rukias 
goda pajer. 

Beteckningen ”studierektor” framhåller Inga-Britt Steins elitposition och 
medverkar till att ge Rukia trovärdighet, ethos. Rukia tillagar flera rätter med 
komplicerade recept som har många ingredienser och svåra moment vilka 
kräver kunnighet och vana. Reportern liknar henne vid en general ”rakryggad 
och målmedveten”. När hon bakar pajerna gör hon ”en fantastisk uppvisning”, 
hennes arbetskamrater som tittar på ”mumlar berömmande ord” och trots att 
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hon arbetat många timmar tycks hon ”inte vara trött”. När ett par av 
arbetskamrater försöker upprepa Rukias konstfulla manöver misslyckas de 
kapitalt, kompisarna skrattar och jublar, berättar reportern. I en kort passagen 
får vi veta att Rukias son är tillfångatagen av serber och att hon inte har fått 
något livstecken från honom. ”En sympati utan ord känns i tystnaden från 
arbetskamraterna.” I ett direktcitat säger Rukia: ”Jag glömmer att jag är så 
ledsen, när jag jobbar tillsammans med er.” 

Bilderna förstärker Rukias kompetens. Det hon serverar är inte bara sitt 
hemlands mat utan hon visar också upp sitt eget kunnande och värde. I köket 
har hon kontroll, den här dagen är det hon som är experten, något som 
accentueras av bildens underifrånperspektiv. Hon får också beröm och 
uppskattning av sina arbetskamrater, inte bara av dem som arbetar med henne i 
köket utan även av studierektor med sin högre position. Bilderna gestaltar 
samhörigheten och den medkänsla som Rukia får av arbetskamraterna och även 
symboliskt att jobbet i skolköket innehåller ett löfte om en ljusare framtid. Hon 
har tagits upp i en varm och välkomnande gemenskap. 

Måltider, sätt att tillreda och inta föda, är mättade med kulturella 
föreställningar om vilka vi är, varifrån vi kommer och var vi hör hemma. Mat är 
något som vi intar och införlivar med våra kroppar i såväl bokstavlig som 
överförd bemärkelse. Födan är omgiven av koder och normer för vad som är 
tillåtet och lämpligt. Den anger symboliskt vår identitet gentemot andra. Det är 
också på så vis som tidningsbilderna på mat används i exemplen. Att ge och 
dela föda är både en kommunikativ och social handling. Det kan vara ett medel 
för att introducera någon till en grupp och uttrycka medlemmarnas 
gemensamma kultur. Föda kan också användas för att markera skillnad 
gentemot andra, grupper, kulturer, sociala skikt och för att stärka gruppen inåt. 
Det ger föda en politisk och ideologisk dimension.  

Ideologiska rätter 

I fallstudiens bilder av mat förmedlas samtidigt flera och skiftande betydelser. 
De handlar alla på olika vis om att bjuda andra på mat och om att genom den 
lära känna andra kulturer. Utbytet mellan kulturer uttrycks i utbytet av föda, 
som maträtter, recept, matvanor. Matbilderna säger också något om idealbilden 
av Sverige som samhälle. Födan knyts till bestämda platser och på så vis till en 
nationell identitet. Michael Billig använder sig av uttrycket hemlandets deixis 
för hur nationell tillhörighet anges retoriskt (1995:105). Fallstudiens matbilder 
har en sådan dubbel deiktisk, utpekande, karaktär. Även när de avbildar iranska 
kakor eller Rukias bosniska äppelkaka pekar de även ut Sverige som läsarens 
hemland och artikulerar en svenskhet. Men det som serveras är också en 
ideologi. Fotografierna uttrycker en officiell politisk diskurs om mångkultur och 
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en syn på Sverige som i grunden god. Bilderna säger något om hur läsaren bör 
förstå de integrationspolitiska målen uttryckta i triaden jämlikhet, valfrihet och 
samverkan.  

Det som gestaltas är en nationell fiktion, en föreställd gemenskap med 
Benedict Andersons ord (1996).  Andersons imaginära gemenskap kan ses som 
en ideologi på det sätt som Louis Althusser använder begreppet (Althusser 
1971).  Ideologin är ständigt närvarande och erbjuder en identitet åt varje person 
i gruppen, eller nationen. Michael Billig introducerar begreppet banal 
nationalism för att just beteckna ideologiska vanor som gör det möjligt att 
reproducera nationen (Billig 1995: 8). Det sker inte främst genom det ivriga 
flaggviftandet på nationaldagar eller i svallande patriotiska yttranden, utan i 
vardagens språkbruk och rutinmässiga handlingar. Mat är exempel på en sådan 
vardagspraktik som kan laddas med en nationell symbolik. I sin avhandling I
köttbullslandet resonerar författaren Jonathan Metzger kring varför just mat ofta 
får en stark symbolisk och ideologisk laddning. Konstruktioner av en svensk 
matkultur innehåller också konstruktioner av det han kallar ”kulinariska 
motbilder”, det vill säga utländsk matlagning som ställs mot det svenska (2005: 
65). Medier deltar i konstruktioner av olika imaginära gemenskaper. 
Tidningarnas berättelser och bilder om främlingen, där matbilder är en del, är 
inbäddade en sådan imaginär nationell fiktion.  

Språk som spärr och samhörighet 
Efter en folkomröstning i november 1994 blev Sverige medlem i EU i januari 
1995. Medlemskapet har påverkat den svenska hållningen i migrationsfrågor. 
Redan innan inträdet beslutade regeringen om att se över såväl invandrar- som 
flyktingpolitiken. I propositionen Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv
(Proposition 1996/97:25). sägs att den svenska migrationspolitiken bör ses som 
en helhet, som omfattar flykting-, invandrings- och återvändandepolitik och 
som i sin tur ingår i utrikes-, säkerhets-, handels- och biståndspolitiken. År 1998 
bildas Integrationsverket med Lars Stjernkvist som dess första generaldirektör. 
Fram till 1985 var det Arbetsmarknadsstyrelsen som var huvudman för 
integrationen och därefter Statens invandrarverk. I juli 2000 ombildades det till 
Migrationsverket. Samma år godkände riksdagen en ändring av de 
migrationspolitiska målen. Den nya målformuleringen innebär att 
harmoniseringen av flykting- och invandringspolitiken inom EU betonades 
ytterligare.  

År 2000 fick drygt 10 000 flyktingar uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa 
kom drygt 4 000 personer från Irak, 3 300 personer från det tidigare 
Jugoslavien. Dessutom kom ungefär 800 från Afghanistan. Inför valet 2002 blev 
frågor om invandring och främlingsfientlighet heta i valdebatten. TV-reportern 
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Janne Josefsson väckte starka reaktioner när han med dold kamera gick ut i 
valstugor och intervjuade partifunktionärer som uttalande sig på ett 
främlingsfientligt och rasistiskt sätt. Folkpartiet gjorde partipolitik av ämnena 
och gav valrörelsen bränsle genom krav på språktest för invandrare.

I åtskilliga av undersökningsmaterialets artiklar spelar det svenska språket en 
framträdande roll. Det är en återkommande markör för Sverige som territorium, 
folk- och värdegemenskap. ”Svenska språket är för landet Sverige något av en 
politisk och kulturell ryggrad”, skriver etnologen Annick Sjögren (2001: 118) 
och pekar på skolans roll för att koppla samman nationalism, demokrati och 
språk. Språket är djupt sammanflätat med de svenska institutionernas 
organisation kring värden som centralisering, homogenisering och folklighet, 
finner hon. Målet är att alla ska ha tillgång till samma gemensamma resurser 
och förenas kring samma symboler – det kan vara flaggan, naturen eller språket 
(Sjögren 2001: 122-123).  Bakom tidningstexternas betoning av det svenska 
språket kan en homogeniseringsideologi skönjas. 

Den kanadensiska sociologen Lesley Harman fäster vikt vid hur språket kan 
etablera främlingskap respektive gemenskap. För att godtas som fullgod 
medlem i en ny gemenskap krävs att språket behärskas. I det ligger lika mycket 
att förstå och kommunicera det outsagda i det språkliga budskapet (Harman 
1988: 124). Alfred Schütz anger fyra faktorer för språklig förståelse vilka får 
betydelse för uteslutning av främlingen (Schütz 1964:101).6 Gemensamt för 
dem är att de är tillgängliga enbart för in-gruppen, de tillhör själva 
uttryckssätten, de kan inte tillägnas på samma sätt som ett ordförråd. 

1. Kulturell kontext. Varje ord och varje mening är omgivna av ”fringes”, fransar 
eller trådar som flätas samman i förståelsen av språket. Dessa ”fringes” är inte 
översättbara och tillför språket emotionella värden. 

2.  Konnotation. Språkliga uttryck har många konnotativa betydelser utöver de som 
kan anges i ett lexikon. Språkliga yttranden kan få särskilda konnotationer utifrån 
den sociala kontext i vilken de fälls. 

3.  Grupptillhörighet. Varje social grupp utvecklar sin privata kod, som förstås enbart 
av dem som delar gemensamma förflutna erfarenheter. 

4.  Gemensam historia. Historien speglas i en språkgrupp och hur den uttrycker sig. 

Harmans poäng är att de här fyra faktorerna fungerar som exkluderande 
principer för främlingen. Förståelse eller tolkning av tillhörighet och uteslutning 
grundas i språket (Harman 1988: 139).  Tre typiska drag framträder i materialets 
tidningsartiklar som handlar om språk. Ofta betonas hur svårt det svenska 
språket är att lära sig, det blir något av ett igenkänningsmärke för svenskan. 
Samtidigt framhävs det svenska språket som en nyckel till gemenskap, 
exempelvis i rubrikerna Svenska språket ett Sesam, öppna dig och Språket som 

                                                     
6 Här i min översättning och bearbetning. 
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förlösare.7 Utländska språk kopplas i stället samman med hinder av olika slag 
som i följande rubriker: Språksvårigheter stora för finländare i Sverige, 
Språkproblem på sjukhus, Språkliga brister.8 Till denna senare grupp hör 
följande nyhetstext, publicerad den 5 mars 2000 i Borås Tidning. Artikeln är 
placerad på sidan två, det vill säga på tidningens första nyhetssida och får alltså 
en framskjuten plats. Artikeln uppmärksammas också med en förstasidespuff 
med rubriken:

Kyrkan tvingar unga att bara prata svenska  

På insidan löper rubrikens slagrad över fem av sidans åtta spalter, följd av en 
enspaltig nedryckare: 

Tala svenska eller tig 
På kyrkans ungdomsgård får de unga ej prata hemspråk 

Nyheten handlar kortfattat om hur föreståndaren för kyrkans ungdomsgård i 
Hässleholmen, Anna Trinder, har infört en regel som förbjuder ungdomarna att 
prata på något annat språk än svenska. Bryts förbudet får man inte vistas på 
ungdomsgården. Det skäl som anges är att regeln ska förhindra missförstånd. 
Förutom Anna Trinder intervjuas i texten även syskonen Nedan och Mej Betrus 
som är kritiska till regeln. Textens huvudpoäng uttrycks i nedryckaren och 
förtydligas i ingressen: ”Den som inte talar svenska åker ut. På kyrkans 
ungdomsgård i Hässleholmen är hemspråken portförbjudna”. Huvudbilden 
upptar drygt hälften av artikelutrymmet och domineras av syskonparet Nedan 
och Mej Betrus. De står utanför entrén till en tegelbyggnad på vars vägg ett kors 
är fäst. I förgrunden står Nedan med pekfingret höjt framför munnen som för att 
mana till tystnad, i bakgrunden står hans syster Mej. Bilden är tagen underifrån 
så att syskonen tittar något nedåt på fotografen. Korset kommer på så vis att 
placeras ovanför barnens huvuden. Bildens budskap kan ses som ett svar på 
rubrikens befallning att tiga men också som en uppmaning till andra att vara 
tysta. Tegelmuren med det stora korset lägger auktoritetens hela tyngd på 
barnen. Nedanför huvudbilden finns en mindre bild där fritidsledaren Anna 
Trinder tittar på en inte namngiven kille på ungdomsgården. Båda ler hjärtligt i 
samförstånd och kontakt. Denna bild är tagen inomhus. Den står i kontrast till 
utomhusbilden av de båda syskonen. På så vis ställs uteslutning och 
inneslutning mot varandra även i bilderna.  

Artikeln är en nyhetstext och normen för dessa är att de ska vara neutrala, 
balanserade och sanningsenliga. Idealet formuleras i publiceringsreglernas 

                                                     
7 VLT 5 januari s 7, respektive DN 3 mars 2000 s A1. 
8 VLT 13 mars 1965 s 11, Arb bl 7 mars 1985 s 13, VLT 5 mars 1985 s 26. 
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första paragraf: ”Ge korrekta nyheter. Massmediernas roll i samhället och 
allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig 
nyhetsförmedling” (Spelregler för press TV radio).  Rubriken “Tala svenska 
eller tig” är utformad som en befallning, ett direktiv. Uppmaningen förstärks av 
huvudbildens budskap. Den här nyhetsartikeln är en starkt argumenterande text 
där direktiv och benämningar spelar en dominerande roll. Direktiven riktas från 
institutionellt håll, i det här fallet kyrkans ungdomsgård. Den som har mandat 
och auktoritet att uttala sig är föreståndaren Anna Trinder. Verksam, men 
osynlig i texten, är journalistiken som samhällsinstitution med reportern Anna 
Hagnell som representant. I direktivens natur ligger ett maktanspråk – att förmå 
någon att handla enligt de uttryckta önskemålen. De är också normerande för 
hur detta handlande bör vara. I nyhetsartikeln uttrycks krav på att de ungdomar 
som har ett annat språk än svenska som förstaspråk ska anpassa sig efter 
reglerna. Det formuleras i reporterns kommentar att ”barnen förefaller anpassa 
sig” och i citatet från en av fritidsledarna att ”de lyder”. Följer ungdomarna inte 
reglerna, utan pratar på något annat språk än svenska, så åker de bokstavligen 
ut. Det finns också en symbolisk uteslutning i detta, de stängs ute från en 
gemenskap och den tillhörighet som en svensk språkgemenskap signalerar. 
Även de båda bilderna gestaltar denna symbolik. 

Ungdomarnas huvudargument får de i texten inte framföra själva utan finns 
implicit i brödtextens allra första mening där det avfärdas av Anna Trinder: 
”Ibland kallar de oss rasister. De undrar om vi inte läst barnkonventionen som 
säger att barn har rätt till sitt eget språk.” Med de avses ungdomarna som har en 
annan härkomst än den svenska. Att dessa kallar en föreståndare på en svensk 
ungdomsgård för rasist är något som inte är socialt accepterat. Här kopplas 
tillmälet samman med frågan om personalen känner till innehållet i FN:s 
konvention om barnets rättigheter vilken bland annat stadgar att utbildningen 
ska utveckla ”barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna värden” 
(Unicef Sveriges webbplats).  Det rättmätiga i ungdomarnas undran överflyglas 
av beskyllningen om att personalen är rasister. 

Två specifika språk benämns, svenska och albanska. De språk som barnen 
talar förblir anonyma i texten, de anges som hemspråk eller eget språk, och är 
därmed också symboliskt tystade. Enbart ett av barnens språk nämns 
uttryckligen, albanska, och då i ett pejorativt sammanhang av Anna Trinder: 
”De ska inte kunna tala skit om någon annan på exempelvis albanska.” Citatet 
följs av ett reporterreferat: ”I den andra punkten [av verksamhetens regler], efter 
den om att alla är lika värdefulla, stiftas den om språket: ’Vi pratar bara svenska 
– så inga tråkiga missförstånd uppkommer’. Bara när anhöriga ringer eller 
kommer får regeln brytas.” Syskonen Nedan och Mej Betrus uttrycker 
besvikelse och kritik över regeln. ”Jag förstår inte varför den här regeln är så 
viktig. Man pratar ju inte skit om någon bara för att man använder sitt eget 
språk, säger Mej Betrus engagerat.” Nedan Betrus citeras: ”Alla regler på 
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gården fungerar bra, utom den att man inte får prata sitt eget språk.” Anna 
Trinder säger: ”Vi är i Sverige och här pratar man svenska. Då blir detta också 
en chans för ungdomarna att lära sig använda sin svenska, anser hon.”  

De egenskaper och företeelser som knyts till svenska är viktigt, chans, 
kontakt, samtal. Till andra språk knyts missförstånd, snacka skit, svordomar, 
könsord. Att undvika missförstånd är också huvudargumentet för regeln att bara 
svenska ska talas och anledningen är att ungdomarna snackar skit om varandra 
om de skulle tala ett annat språk. Ett underargument är att det är viktigt för barn 
med utländsk härkomst att prata svenska och att det svenska språket underlättar 
kontakt. Den underliggande premissen i detta är att det svenska språket är rent 
och befriat från obehagligheter som könsord, svordomar och missförstånd samt 
att kontakt och samtal inte underlättas av att tala sitt förstaspråk och att detta är 
mindre viktigt.  

I både bild och text knyts det svenska språket till institutioners överhöghet 
som tillskriver andra språk en underordnad ställning och lägre värde. Det ligger 
nära till hands att jämföra det sättet som myndigheter rättfärdigar sitt handlande 
med koloniala maktmedel. Frantz Fanon, psykoanalytikern från Martinique, 
som ibland har kallats postkolonialismens fader ger i sin bok Svart hud, vita 
masker just språket en fundamental betydelse för relationen mellan herrarna och 
den koloniserade människan. 

Alla koloniserade folk – alla människor i vars själar man har skapat ett 
mindervärdeskomplex genom att föröda och begrava deras lokala kultur – står 
ansikte mot ansikte med den kulturbringande nationens språk, det vill säga 
metropolens kultur (1971/1995: 34). 

I de sekvenser i artikeln där föreståndaren Anna Trinder talar om ”de”, avser 
hon ungdomar på ungdomsgården med invandrarbakgrund eller från den 
invandrartäta stadsdelen. I de fall hon använder ”vi” syftar hon dels på 
personalen, dels på svenskar i allmänhet. I anföringen ”Vi är i Sverige och här 
pratar man svenska” knyts ”vi” till en plats, ungdomsgården, och till en 
gemenskap inom territoriet Sverige. Människor är medlemmar av sociala 
institutioner och språksamfund som kännetecknas av vissa kulturella mönster. 
Kommunikation kan ses som en språklig, institutionell och kulturell handling. I 
den här tidningsartikeln används det svenska språket som bärare av en 
gemenskap på alla de tre nivåerna. Budskapet är att den som inte tillägnar sig 
den kommunikativa kompetensen eller som gör motstånd mot reglerna hamnar 
utanför både tillhörighet och normer. 
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Återskapandet av folkhemmet 

De bild- och textexempel som jag har tagit upp här kan ses som illustrationer till 
olika sidor av medborgarskapet. Medborgarskap är inte bara en fråga om en 
statsrättslig ställning, utan hänger samman med nationell identitet och kulturell 
tillhörighet. Att ha status som medborgare i juridisk mening innebär inte 
nödvändigtvis att man räknas som fullvärdig medborgare i en social eller 
kulturell bemärkelse. Det gör att frågan om medborgarskap blir en brännande 
angelägenhet för mångetniska samhällen. Graham Murdock, engelsk 
kultursociolog och medievetare, anser att medborgarbegreppet måste knytas till 
communicative rights (kommunikativa rättigheter) som rör produktion och 
spridning av kunskap och kulturer (Murdock 1999: 28).  Murdock gör därför ett 
tillägg till de medborgerliga rättigheterna som rör information och kultur, vilka 
han betraktar som centrala för ett fullvärdigt medborgarskap. Men det är 
knappast rätten att kommunicera på egna villkor som kännetecknar 
rapporteringen om invandring i mitt undersökningsmaterial. I stället knyts 
representationen av invandring till journalistikens beskrivningsmakt där 
journalistikens och politikens diskurser samspelar med varandra.  

I ett lands medborgarskapslagar speglas föreställningar om vad som formar 
den nationella identiteten. Sverige tillämpar härstamningsprincipen (jus 
sanguinis), liksom även exempelvis Tyskland. Det statsrättsliga 
medborgarskapet fås genom släktskap. Mot denna princip står 
territorialprincipen (jus soli) vilken tillämpas i länder som USA, Kanada och 
Frankrike. Medborgarskap ges i princip till dem som föds inom det egna 
territoriet. Statsvetaren Karin Borevi kommenterar att härstamningsprincipen 
ligger närmre en etnisk förståelse av den nationella gemenskapen medan 
territorialprincipen i högre grad ser nationen som en civil sammanslutning av 
medborgare. Ofta kontrasteras ett etniskt nationsbegrepp (etnos), som fungerar 
uteslutande mot invandrare, mot ett civilt nationsbegrepp (demos) som 
inkluderar alla invånare.9 En stat som utgår från ett etniskt nationsbegrepp 
tenderar att utesluta invandrare och andra som står för ”etnisk olikhet” 
observerar Karin Borevi (2002:25). Staten måste förhålla sig till motsättningen 
mellan individen och kollektivet och mellan riktade åtgärder och generella. 
Samtidigt påpekar hon att åtgärder som enbart riktas till invandrare kan leda till 
negativa effekter för integration som stigmatisering och en uppdelning i "vi och 
dom". Fallstudiens exempel visar på maktrelationer mellan de som beskriver 
och de beskrivna. Maktordningar uttrycks i sätten att återge skillnader men 
också i sätten att formulera uppfattningar om en gemensam kultur. 

                                                     
9 Mot detta motsatsförhållande har sociologen Håkan Thörn polemiserat. Båda 
medborgarprinciperna innehåller någon föreställning om kulturell identitet, anser han 
(2001: 35). 
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Tidningstexter om främlingar medverkar till att skapa ett kollektivt nationellt 
medvetande men också till känslan av lokal gemenskap. Särskilt i 
landsortstidningarna är den lokala förankringen av stor betydelse. Genom att 
bland annat försvenska främlingarna och införliva dem med traditionella 
svenska ideal (Arnstberg 1989; Daun 1993; Johansson 2001), bidrar 
journalistiken till en nationell svensk identifikation. Denna rutinmässiga och 
latenta nationalism som återkommer i tidningarna syftar till att bekräfta en 
idealversion av Sverige där rättvisa, jämlikhet och humanism är honnörsord. 
Även om migrationerna och dess förutsättningar har förändrats på ett 
genomgripande sätt sedan andra världskrigets slut verkar dessa ideal vara 
seglivade föreställningar i spalterna. De globala processerna ser inte ut att ha 
fått det nationella att tappa mark, i stället har det vitaliserats. I en artikel om 
Sverige och den kulturella globaliseringen skriver Stefan Helgesson att 
uttrycket det mångkulturella samhället har kopplats ”till en förhoppning om att 
kunna normalisera det nya, att med en formel som ’det mångkulturella 
samhället’ kunna återföra de främmande elementen till nationalstatens – 
Sveriges – stabila enhet” (Helgesson 2001: 269, kursivering i originalet).  Ur 
tidningarnas texter om invandring stiger en längtan till det homogena Sverige 
med gemensamma erfarenheter i tid och rum, en önskan att rekonstruera 
folkhemmet.

Språket, religionen, territoriet och etniciteten var de grundläggande delarna i 
den gamla nationalismen. Kring dessa skulle nationalstaten konsolideras. De 
nationalismer vi ser i dag grundar sig i stället på identitet och materiella 
resurser, anser Gerard Delanty. Det har också inneburit att ”dom andra” i 
diskursen om den nya nationalismen snarare är invandrare än konkurrerande 
nationalstater (Delanty 2002:159).  Denna omsvängning kan beskrivas som en 
banal nationalism, hävdar Delanty. Med Michael Billigs uttryck vill han ange 
att den genomsyrar vardagen och ofta inte ens uppfattar sig som nationell. En av 
den nationella identitetens huvudsakliga uttryck är en välståndsnationalism, ”det 
vill säga att med minskande materiella resurser, som till exempel 
välfärdsförmåner, måste invandringen kontrolleras hårdare” (2002:160). 

 Jag har tidigare i kapitlet pekat på den betydelse invandringen till Sverige 
haft för att bygga upp välfärdsstaten. Så länge ekonomisk tillväxt och låg 
arbetslöshet rådde kunde det ekonomiska välståndet hålla medborgarskapets 
exkluderande sida i schack, resonerar Delanty (2002: 168). I idén om 
välfärdsstaten är jämlikhetstanken inbyggd. Också i dess förhållande till etniska 
minoriteter finns en integrationslogik (Borevi 2002: 46). Integrationen har 
utmanats under välfärdsstatens kriser och omdaningar under de senaste 
årtiondena. Den ekonomiska tryggheten och stabiliteten har minskat vilket gett 
de uteslutande tendenserna större spelrum. Till den svenska välfärdsmodellen 
hör också en självbild av Sverige som ett modernt, framsynt och fördomsfritt 
land. I tidningsexemplet från 1955 sågs de inflyttade utlänningarna som en 
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resurs i välfärdsbygget. I de senare texterna sätter de välfärdssamhället på prov 
genom att utmana dess sammanhållning och betraktas som problem eller 
slumrande hot. Välfärdsretoriken är resonansbotten i båda textgrupperna. Där 
hörs klangen från folkhemsmodellens harmoniska strävan mot ett gemensamt 
och rättvist mål. Gärna ett mångkulturellt folkhem – bara det är svenskt. 
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2. Svenska ”invandrarfilmer” – antirasistis-
ka motbilder i samtidsdebatten?   

CARINA TIGERVALL

Inledning
I min doktorsavhandling, Folkhemsk film, med ”invandraren” i rollen som den 
sympatiske Andre, har jag studerat hur svensk film porträtterar ”invandrare” 
(Tigervall 2005).1 Genom kvantitativ analys av ett antal svenska filmer från 
åren 1970-2000 har jag funnit vissa mönster som jag menar karaktäriserar de 
sätt på vilka ”invandrare” skildras. Mitt syfte har varit att försöka förklara det 
faktum att film, liksom andra massmedier, men på ett delvis annorlunda sätt, 
framställer grupper av människor som olika med avseende på vissa grupptypis-
ka egenskaper kopplade till etnicitet. I detta sammanhang där avhandlingens 
resultat presenteras i sammanfattad form, är det inte innehållsbeskrivningar av 
enskilda filmer som lyfts fram, utan hur filmernas tydligt tidspräglade berättel-
ser är kopplade till politiskt centrala konfliktlinjer och till andra massmediers 
bilder av ”invandrare” vid motsvarande tidsperioder.  

Teoretiskt hämtar studien inspiration från den brittiska Cultural Studies-
traditionen (Hall 1997). Centralt för perspektivet är en uppfattning om att kultu-
rens uttryck hänger samman med maktrelationer i samhället. Om man vill förstå 
hur fördomar om olika etniska grupper skapas, reproduceras och förändras i ett 
samhälle är massmediernas representationer viktiga att studera. De olika sätt 
varpå olika grupper representeras i olika kulturella uttryck antas vara förbundna 
med samhällets maktrelationer. Inom den postkoloniala teoribildningen kopplas 
kunskapsproduktion till den västerländska kolonialismen av andra världsdelar 
(Babha 1994, Said 1993, Spivak 1993). Kolonialismen bör enligt detta perspek-

1 Den grupp människor som i studien betecknas som ”invandrare”, är människor från 
etnifierade grupper som inte betraktas som tillhörande nationalstaten, med avseende på 
(föreställda) egenskaper om exempelvis ”utländskt utseende”, kultur, språk, nationell 
härkomst eller religion. Eftersom någon mer rättvisande beteckning inte står att finna i 
svenskt språkbruk, men då detta ändå är en kategori som har mycket stor betydelse för 
människors livsvillkor i det svenska samhället, sätter jag konsekvent ordet inom cita-
tionstecken för att markera dess laddning. 
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tiv inte betraktas som något som tillhör det förflutna, utan som något som i hög 
grad fortfarande präglar världen ekonomiskt och kulturellt (Eriksson et al 1999). 
Även Sverige har formats av kolonialismens historia och vi har varit en del av 
en situation där Europa har uppträtt som ett globalt centrum varifrån kunskap 
och makt utgår (Mc Eachrane & Faye 2001:7). 

Edward Said (1993) menar att orientalism, det vill säga västerlandets före-
ställning om länderna i öst, har fungerat som ett stöd till kolonialmakternas 
politiska och ekonomiska dominans genom att konstruera och producera öster-
landet som västerlandets ”Andra”. På så sätt kom orientalismen att konstituera 
och stärka västerlandets självbild som en överlägsen civilisation. 

Kolonisatörernas och de koloniserades identiteter definieras av varandra och re-
produceras, modifieras och förändras i förhållande till varandra. Den civiliserade, 
upplyste, rationelle européns identitet kan inte tänkas utan de barbariska, oupp-
lysta, irrationella Andra, d.v.s. de utomeuropeiska, koloniserade folken (Eriksson 
et. al. 1999:34).

Orientalism är en strategi att hantera Orienten: att härska över den, att kolonise-
ra den och beskriva den, vilket enligt Said (1993:5) är västerlandets sätt att do-
minera den. Han menar vidare att kolonialismens representationer av ”Orienten” 
till stor del är konsistenta än idag, de är alltså inte bara en del av vår historia 
(Said 1993:21). Den samtida diskursen om ”mellanösterns kulturer” som Väs-
terlandets Andra kan i detta sammanhang förstås som en fortsättning på det 
maktspel Said beskriver. Att härska över ”Oriententalen” är viktigt än idag, och 
föreställningen om honom som barbarisk, oupplyst och irrationell tar sig i den 
svenska samtidsdiskursen uttryck genom kopplingen till patriarkala ”hederskul-
turer” och kvinnoförtryck. På motsvarande sätt har andra forskare (Fanon 1995, 
Spivak 1993, Babha 1994, Hall 1997) visat hur västerlandets föreställningar om 
”den Andre” präglats av dikotomier, där västerlänningen tilldelas egenskaper 
som uppfattas som högre och bättre. Några exempel på vanliga sådana motsats-
par är: 

Vi i Väst  De Andra
Civiliserade   Vildar 
Vuxna   Barn  
Förnuft  Känsla 
Kultur  Natur  

Att analysera ett kulturellt fenomen som film handlar för mig om att upptäcka 
mönster som kan bidra till att reproducera respektive förändra de befintliga 
föreställningarna om den Andre, och därmed i förlängningen också de befintliga 
maktförhållandena. Med maktperspektivet i centrum följer den övergripande 
frågan om huruvida filmer ska ses som återskapare av ideologier med rötter i 
den av kolonialismen skapade världsbilden, eller som potentiellt subversiva 
kulturella uttryck med möjlighet att utmana stereotyper och fördomar. Tidigare 
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forskning har belyst båda dessa dimensioner, och olika forskare har betonat 
olika aspekter (Fiske 2000). Hur är det då med de svenska ”invandrarfilmerna? 
Ska man betrakta dessa som spridare av stereotyper, och därmed som förmedla-
re av rasistiska ideologier, eller kan dessa filmer ses som antirasistiska motbil-
der med potential att förändra den västerländska kolonialt grundade synen på 
den Andre som annorlunda? 

Övergripande mönster 
Det första konstaterandet i studien av svenska filmer från 1970 och fram till år 
2000 är att de flesta filmerna är väldigt ”vita” i den bemärkelsen att de handlar 
om etniska svenskar och deras förehavanden och relationer. Människor med 
annan härkomst förekommer sällan, och då ofta som marginella bifigurer, ex-
empelvis som skurkar eller offer. Ett mindre antal filmer har dock ”invandrare” 
i bärande roller, och det är dessa filmer jag valt att analysera närmare. Ett tydligt 
mönster är att majoriteten av de filmer som har ”invandrare” i centrala roller 
tydligt kan delas in i tre olika tidsperioder med avseende på filmernas motiv. 
Det är helt olika berättelser om ”invandraren” som förs fram genom filmerna 
vid olika tider.  

Jag ser dessa motiv som länkar i större diskursiva kedjor, som kommer till 
uttryck med olika styrka i anslutning till vissa historiska tidsperioder i det 
svenska samhället. Diskurs ses i detta sammanhang som en samling av bilder 
och uttalanden, vilka erbjuder ett gemensamt språk för att representera kunskap 
om ett givet tema vid en speciell historisk tidpunkt (Shohat & Stam 1994, Hall 
1997). Diskurs är en kedja av uttalanden, en mängd olika sätt att tala om något, 
vilka sammantaget bildar den kunskap vi har om detta ”något”, vilket kan vara 
såväl ett ting som ett abstrakt begrepp. Diskurs består alltså aldrig av ett utta-
lande eller en text. Stuart Hall menar att 

Samma diskurs, vilken karaktäriseras av sättet att tänka kring, eller kunskapen 
om något vid en viss tidpunkt, uppenbaras genom en mängd texter /…/ vilka 
kommer till uttryck inom olika institutioner i samhället (Hall 1997:44).  

De tre olika, i tid tydligt avgränsade, motiv filmerna för fram kan kännas igen 
som samtida med aktuella politiska debatter och massmediebilder. Några andra 
studier som också kopplar bilden av ”invandraren” till samtida samhällsdebatt 
är Ylva Brunes (2000, 2001, 2004) studier av Nyhetsmediernas rapportering om 
”invandrare” under de tidsperioder jag intresserar mig för, samt Per-Markku 
Ristilammis (1994) studier av massmediernas beskrivning av förorten. Jag antar 
med utgångspunkt i detta sammanträffande att motiven jag funnit i filmerna inte 
utgör avgränsade interna yttranden i ett litet antal svenska filmer, vilka råkar 
sammanfalla inom vissa tidsperioder, utan att de är länkar i större diskursiva 
kedjor kopplade till andra praktiker. Jag antar också att dessa diskursiva kedjor 
är av kulturell betydelse för förståelsen av ”invandrarna” och ”det svenska” vid 
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dessa tider, och att de därigenom i förlängningen har betydelse för olika grup-
pers uppfattning om sig själva och Andra.  

1970-1991 – främmande i folkhemmet 
I filmer från åren 1970 till 1991, som har centrala rollkaraktärer som inte är 
etniska svenskar, återkommer ett centralt motiv gång efter annan: en främling, 
ofta arbetskraftsinvandrare eller flykting, alltid en man, kommer från en fat-
tig/korrumperad/omodern plats till en svensk tätort, storstad, industriort eller 
förort i miljonprogramstil. Här möter han en svensk kvinna som han förälskar 
sig i och här stöter han på problem kopplade till modernitet och svensk kylig 
mentalitet. Sverige visar sig efterhand vara ett allt för kallt land att leva i, och 
efter att ha kommit till insikt om detta vänder sig främlingen bort från det 
svenska för att söka sig något annat. I vissa filmer åker han tillbaka till hemlan-
det, i andra stannar han men ger upp försöken att ”bli svensk”. 

Svenska filmer med detta övergripande motiv är: Jag heter Stelios från 1972 
där främlingen är en grekisk ung man som flyttar till Sverige för att arbeta; 
Hemåt i natten från 1976 som handlar om en finsk man som söker sig till den 
svenska metallindustrin; Frihetens murar från 1978 som är berättelsen om ar-
gentinske Sergio som kommer till det kalla Sverige; Hägring från 1984 om ar-
betssökande iraniern Mohammad, Consuelo från 1988 om flyktingen Manuel 
från Chile; Ett paradis utan Biljard från 1991 om italienska arbetskraftsinvand-
rare på 50-talet. Förutom dessa filmer som har en ”invandrarman” i huvudrollen 
finner vi också ett liknande motiv i filmen Man måste ju leva från 1978 där 
främlingen utgörs av en man från övre Norrland, som söker sig till metallindu-
strin i söder.  

Motivet förekommer således både med ”invandrare” och svenskar i huvud-
rollerna, vilket kan antas visa dess aktualitet vid denna tid av strukturomvand-
ling och ”flyttlasspolitik”. Att en norrlänning (svensk) konstrueras som en främ-
ling kan även tolkas som att även svenskar från övre Norrland etnifieras i 
svenska filmer. Hur som helst sätter det fingret på att ”det svenska” som kritise-
ras i filmen inte handlar om en kritik av hela Sverige eller alla svenskar, utan 
den urbaniserade och strukturomvandlade aspekten av ”det svenska”. 

Även i andra massmedier framträder tankebilder som kan kopplas till diko-
tomin gammalt/nytt på ett liknande sätt vid denna tid: Ylva Brune (2000:13). 
har uppmärksammat att tidningsjournalistiken under 1970-talet ofta framhåller 
bilden av Sverige som ett modernt och högeffektivt samhälle, samtidigt som de 
som kommer från andra länder sägs komma ”direkt från medeltiden” Ett exem-
pel från en artikel i Expressen, 14/3 1976: 

Melek är 32 år och turkiska. Hon har gjort en väldig resa. På två månader har 
hon förflyttat sig 100 år framåt i tiden. Från bondesamhället rätt in i industrisam-
hället. /…/ Men hon är inte ”framme” än. Inte på riktigt. Hon är en sorts gäst i 
vår verklighet och lyser som en bukett sommarblommor mot den fabriksgröna 
maskinen hon är satt att mata (Brune i de los Reyes 2002:155). 
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En evolutionistisk tanke om skillnad mellan Oss och de Andra är tydlig i denna 
text: ”invandraren” kopplas ihop med arbetsliv och industri på så sätt att 
han/hon presenteras som en ”anomali” i detta sammanhang. Men det finns ock-
så en skillnad mellan Brunes analys av ”invandraren” i dagspressen, och berät-
telserna om honom i de filmer jag studerat. Brune (i de los Reyes et al 
2002:162) säger att ”Nyhetsmediernas begynnande fixering av ”invandraren” 
vid mitten av 1970-talet” präglas av att de beskrivna människorna presenteras 
och beskrivs som ”underordnade objekt”. Det är Vi som analyserar och beskri-
ver Dem, utan egentlig tanke på att De skulle kunna ingå i läsekretsen.

I filmerna innehar ”invandraren” huvudrollerna. Detta kan betraktas som att 
filmerna fungerar som en motbild i förhållande till den i nyhetsmedierna vanliga 
diskursen, där främlingen porträtteras som ett marginellt passiviserat objekt. 
Man kan också se främlingens kritik mot ”det svenska” i dessa filmer som att 
han är ett redskap som kan visa på detta samhälles baksidor. Om man kopplar 
detta till Brunes beskrivning av ”invandraren” som en ”anomali”, kan man påstå 
att främlingen i nyhetsmedierna vid denna tid får representera en alienation 
vissa, icke-svenska, människor antas ha känt inför det nya högeffektiva arbetsli-
vet. Främlingen i filmerna artikulerar denna alienation även som ett internt pro-
blem, inte enbart ett problem som endast berör honom som icke-svensk.  

Att vara främmande i folkhemmet Sverige ser jag som den gemensamma be-
röringspunkten i dessa filmer: främmande som i främling, eller främmande som 
i besökare (kända som okända2). Men filmerna kan i en vidare bemärkelse ock-
så sägas handla om att vara främmande inför sitt eget samhälle, och då är det 
inte i första hand ”invandrarens” främlingskap som är det centrala, utan vårt 
eget: min tes är att ”invandrarens” roll i filmerna från denna tid är att förkropps-
liga och därmed artikulera medborgarnas känsla av främlingskap i ett samhälle 
under förvandling. Så hur gör då filmens skapare för att accentuera detta främ-
lingskap? Ett vanligt sätt att beskriva något är genom att kontrastera det mot 
något annat, dess motsats. Att världen endast kan förstås genom kontraster och 
motsatspar är en teori som förts fram av många tänkare i olika discipliner, ex-
empelvis den franske Lingvisten Ferdinand de Sassure (Hall 1997, Fiske 2000). 
Och det är denna strategi som kommer till uttryck i de filmer jag studerat. När 
”det moderna” kritiseras är det dess motsats, ”det traditionella”, som får illustre-
ra problemen med ”det moderna”.  

När ”invandraren” används som en bärare, eller symbol, och är den som får 
förkroppsliga ”det traditionella”, bör man uppmärksamma att detta inte handlar 
om slump eller tillfällighet, utan direkt kan kopplas till de kolonialt grundade 
föreställningarna om Vi och de Andra, där västerlänningen förknippas med 
civilisation och modernitet, medan icke-västerlänningen förknippas med lägre 
grad av utveckling. Filmens bilder av ”invandraren”, som jag tolkar som mot-
bilder till traditionella och ofta rasistiska föreställningar, för således också fram 

2 Det faktum att svenska språket använder samma beteckning för främlingar som vänner 
säger kanske något viktigt om vår kultur. 
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dessa traditionella bilder av den Andre när ”invandrarens” annorlundahet får 
illustrera problemen i det svenska samhället. Även motbilden kan således påstås 
förstärka den traditionella bild den utmanar. 

1990-1999 – mörker i välfärdslandet 
1991 kommer en vändpunkt när det gäller filmernas berättelser om ”invandra-
ren”. In på scenen kommer ungdomar i segregerade storstäder och konflikter 
med rasistiska förtecken. Etniskt gränsöverskridande kärlek och gängkrig mel-
lan ungdomar på gator och torg står nu i centrum för ”invandrarfilmen”. I fil-
merna finns mörker, hot och rädsla med som en bakomliggande fond. Även i 
dessa berättelser uppstår kärlek mellan ”invandrarna” och svenskarna och i vis-
sa filmer blir till och med medlemmar i de mer rasistiska grupperingarna föräls-
kade i ”invandrare”. Men inte heller i filmerna från denna tid handlar det om 
kärleksförhållanden som leder till integration. Kärlek över gränser i ett rasistiskt 
samhälle framstår som ljuvlig, men omöjlig att realisera på grund av samhällets 
motstånd. Det svenska samhället framställs således också i dessa filmer som 
problematiskt, men på ett annat sätt. Det är ett samhälle där människor känner 
sig otrygga och hotade, men av vad? Och varför detta skifte av motiv? Varför 
denna helt annorlunda berättelse? 

Åren kring 1990 har av många uppfattats som en brytpunkt i det svenska 
samhällsklimatet (Westerberg 2003:198). Yttre politiska omständigheter, som 
bland annat östblockets upplösning och internationella ekonomiska förändringar 
medverkade till en av de djupaste ekonomiska kriserna i svensk historia. 
”Marknaden” blev en uppmärksammad aktör, pengar strömmade ut ur landet 
och en ny tid med hög arbetslöshet, pessimism och ekonomisk osäkerhet inled-
des (Tamas 2002, Westerberg 2003, Hadenius 2000, Boréus 1994).  

I det hårdare politiska och ekonomiska samhällsklimatet, med starka känslor 
av konkurrens på arbets- och bostadsmarknaderna tilltog också främlingsfient-
ligheten, och flyktingmottagning och annan invandring började nu ifrågasättas 
mer öppet (Svanberg & Tydén 1992:346). I massmedierna framställdes ”in-
vandraren” ofta som ett hot. Vissa metaforer som används i rapporteringen om 
flyktingar, exempelvis ”flyktingström”, ”invasion”, ”ström av illegala invandra-
re” finns där som en ”hotfull fond” (Brune 2001:38). I början av 1990-talet ac-
celererade en ny typ av våldsbrott i Sverige, som riktades mot olika invandrar-
grupper och andra mörkhåriga. Lasermannen som under några månader kring 
årsskiftet 1991-1992 sköt 11 personer med mörk hårfärg är kanske den mest 
kända attentatsmannen med rasistisk inriktning (Tamas 2002, Svanberg & Ty-
dén 1992), men även andra brott med sådana förtecken förekom. Under krisåren 
kring 1990 intensifierades talet om den Andre i debatt och massmedier (Hwit-
felt i Brune 2001). Några exempel på innehållet i några rubriker ur dagstidning-
arna våren 1993:

Straffen för människosmuggling skall skärpas, asylsökande med falska identite-
ter skall kartläggas, moderaterna kräver kollektiva avvisningar av asylsökande, 
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myndigheterna förbereder sig för flyktinginvasion, det skall bli svårare att över-
klaga utvisningsbeslut, det kostade fyra miljarder att vänta med visumtvång för 
kosovoalbaner, allt fler asylsökande förs till häkten (Brune 2001:32). 

Sjöbos flyktingvägran, Lasermannen, Bert Karlsson, Ian Wachtmeister och 
deras främlingsfientliga parti Ny Demokrati, var några av de aktörer som föran-
ledde detta ökande tal om ”invandraren”, eller ”den asylsökande”, som flykting-
en under 80-talet hade kommit att kallas (Genom detta skifte i benämning för-
ändrades också innebörden: ”flykting” är ett positivt laddat begrepp som beskri-
ver skälet till att en människa lämnar sitt land. ”Asylsökande” innehåller där-
emot en antydan om att det kanske inte egentligen handlar om en person som 
har goda och giltiga skäl att komma hit. (Svanberg & Tydén 1992)). Ny Demo-
krati som kom in i riksdagen i september 1991 bidrog till detta ökande tal ge-
nom sina uttalanden i såväl riksdagens talarstol som i massmediesammanhang.  

Samtidigt som främlingsfientligheten och nationalismen artikulerades tydli-
gare än på lång tid, växte det också fram antirasistiska argument och kampanjer 
från folkligt, politiskt och massmedialt håll, och antirasistiska manifestationer 
blev vanliga samtidigt som unga nynazister uppmärksammades allt mer (Svan-
berg & Tydén 1992, Löwander 1997). Talet om den Andre var således såväl 
mycket intensivt som mycket motsägelsefullt under denna tidsperiod: dels hand-
lade det om angrepp på ”invandrare” – från såväl politiker och massmedierna, 
som människor utanför maktens centrum; dels handlade det om ett ökat tal om 
rasism som problem (antirasism), och dels också om antirasism som problem. 

Ett tydligt mönster i filmerna från denna tid är att de framför motbilder till 
det vid tiden allt mer främlingsfientliga talet om ”invandrare. Exempel på 
svenska filmer med motivet ”Ungdomar av olika etnicitet, rasister och rasism i 
storstad” är: Tala! Det är så mörkt! från 1991 som visar ett möte mellan en ung 
nynazist och en judisk läkare; Sökarna från 1993 där gängkrig mellan ”skinn-
skallar” och ”svartskallar” problematiseras; 30:november från 1995, som också 
framför en ”Romeo- och Juliahistoria” mellan en svensk kille och en invandrar-
tjej; Vinterviken från 1996, också den med en berättelse om svart pojke och vit 
flicka från två olika världar, Nattbuss 807 från 1997 där gängkrigen mellan 
nazister och invandrarungdomar slutar med mord; samt Tic Tac från 1997 om 
två unga ”skinnskallar” som i raseri dödar en ”invandrarman” de faktiskt gillar.  

Under denna tidsperiod är det främst ungdomarna och deras livsvärldar som 
sätts i centrum för problemen och konflikterna i tiden.3 Men detta är inget speci-

3 En förklaring till att filmerna med tiden växlat från vuxenperspektiv till ungdomsper-
spektiv kan förmodligen också finnas i strukturella faktorer, som exempelvis en medve-
ten målgruppsstyrning mot unga, eftersom dessa var tidens biobesökare medan vuxna 
stannade hemma vid TV:n och den nya videon. Dessa strukturella faktorer har jag dock 
inte beaktat i detta sammanhang. Denna förklaringsmodell kan å andra sidan knappast 
gälla för nyhetsmediernas plötsliga vinkling av problematiken kring etnicitet och rasism 
vid samma tid, varför jag föredrar att betona andra förklaringar till detta tematiska skifte 
än målgruppsstyrningen. 
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fikt för filmen: Ristilammi beskriver ett liknande skifte när det gäller skildring-
arna av förorten: I det tidiga 1970-talet betonades även i talet om förorten en 
problematik som kan kopplas till moderniseringsdebatten: 

Hårdheten, steriliteten och det vindpinade på Rosengård förs ständigt fram. En 
metafor som hela tiden ligger i bakgrunden är öknen eller tundran där människan 
i sin litenhet och nakna oskyldighet inte kan försvara sig mot naturens och i det 
här fallet det moderna samhällets makter… Ett budskap som framträder är att 
lika lite som människan har kontroll över naturen, lika lite har hon kontroll över 
det moderna samhället. Det är istället samhället som utövar kontrollen (Risti-
lammi i Brune 2001:60). 

Detta kan jämföras med den modernitetskritik jag menar karaktäriserar filmerna 
från den första tidsperioden. Talet om Rosengård ändrade också, liksom filmer-
nas motiv, sedermera inriktning: ”En bit in på 80-talet skedde ännu en förskjut-
ning där miljonprogramsområdena allt mer kom att symbolisera det icke-
svenska” (Ristilammi i Brune 2001:64). Intresset fokuserar nu på invandrarung-
domarna i detta område. Så här skriver Sydsvenska dagbladet 3/2 1995: 

Fotografiet är dunkelt och oskarpt. Mot en kuliss av svagt upplysta höghus syns 
några mörka skuggliknande figurer. Man kan skymta att några av dem bär huva. 
Bilden andas en känsla av obestämt hot (Ristilammi i Brune 2001:65). 

Det förekommer således en glidning mot de unga som bärare av problemen i 
samhället under denna tid. Men även i detta avseende för filmerna fram en mot-
bild: medan andra massmedier framställer ungdomen som farlig och ett hot mot 
samhället, framför filmerna en nyanserande motbild som framställer ungdomar 
som offer för problem orsakade av vuxenvärlden och samhället. 1990-
talsfilmerna fokuserar på problematiska, men också positiva, möten mellan 
individer och grupper. Flera av filmerna från denna tidsperiod framställer ”in-
vandrare” som offer i en hård värld. Tidens tuffa samhällsklimat bildar en bak-
grund i filmerna, och ”invandraren” framställs som den mest utsatte i detta 
samhälle där alla hotas av nedskärningar och arbetslöshet.  

Den positiva kontrasten i ett segregerat och främlingsfientligt samhälle är, på 
filmens traditionella sätt, den ljuvaste av kärlekar, nämligen den förbjudna kär-
leken över gränser. Kärlekssagan där ett par dras till varandra, trots förhinder, 
har berättats om och om igen genom historien. Romeo & Juliamotivet har alltid 
varit vanligt i konsten, och sedan filmens födelse också i detta kulturella ut-
tryck. Ofta har det handlat om olikheter baserade på klass, religion eller ålder 
(Smelik 2003). Men berättelser är inte bara tidlöst lika, utan också alltid kontex-
tuellt förankrade: Under 1990-talet kom många europeiska filmer där Romeo- 
och Juliamotivet har satts in i en multikulturell kontext (Smelik 2003).  

De svenska filmerna 30:e November och Vinterviken är två av många lik-
nande europeiska filmer från det mörka, segregerade och främlingsfientliga 
1990-talet. Anneke Smelik menar att den fiktiva kärleksaffären mellan karaktä-
rer ur olika etniska grupper tillåter filmskapare att ”föra fram teman som rasism 
och att dekonstruera rasistiska stereotyper” (Smelik 2003). Det etniska inslaget i 
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Romeo & Juliamotivet i europeisk film antas vara ett sätt att, med hjälp av be-
rättelser om kärlek över gränser, göra motstånd mot den främlingsfientlighet 
som var särskilt framträdande vid denna tid. På så sätt kan man hävda att filmen 
även i detta fall bör ses som en genre där motstånd mot dominerande diskurser 
framförs. 

Även i ett annat avseende kan kärlekstemat som sådant påstås ge uttryck för 
en motdiskurs, ett motstånd mot makten. Julia Kristeva (1983:209) betonar di-
stinktionen mellan lag och kärlek, och menar att den otillåtna kärleken (vilket 
den gränsöverskridande kärleken är ett typexempel på) kan ses som ett kulturellt 
motstånd mot lagen, eller överheten i stort, vilken är repressiv och representerar 
makten. Även Catherine Belsey (1994) kopplar det gränsöverskridande kärleks-
paret till motstånd mot makten, och menar att berättelser om det hon kallar 
”sann kärlek” (true love) har betonat exempelvis upplösning av klassamhället 
och motstånd mot den repressiva sidan av kristendomen.  

Den etniskt blandade kärleksrelationen framställs i filmerna från denna tid 
som ett utopiskt ljus i ett mörkt samhälle. Det handlar här inte bara om att ”in-
vandraren” är en kontrast i relation till ”det svenska”, utan om att han/hon för-
kroppsligar möjligheten till gränsöverskridande och vårt begär efter något an-
norlunda och därmed bättre. ”Invandraren” personifierar alltså även i detta 
sammanhang en längtan, ett begär efter något annat och bättre. En del filmveta-
re, ofta med koppling till den psykoanalytiska teoritraditionen, hävdar att begä-
ret är en av filmens mest centrala dimensioner (Mulvey 1999). Det är allas vårt 
begär efter något bättre som lockar oss till filmen. 

Begäret efter något annat kan vidare kopplas till det filmvetaren Richard 
Dyer (1992) kallar den utopiska känslan, det vill säga den positiva känsla som 
skapas av fiktionens framställningar av verklighetsflykt och önskeuppfyllning, 
och som är motsatsen till de negativa känslorna i ett samhälle vid en viss tid: 
utopin utgör motsatsen till (känslor inför) verkligheten. ”Invandrarens” roll i 
filmen är sett utifrån detta perspektiv att personifiera begäret efter något annat 
och bättre. ”Invandraren” förkroppsligar något motsatt, genom att med sina 
uttalanden, sitt beteende eller sin problematiska situation accentuera vissa poli-
tiska ståndpunkter. Den positivt laddade ”invandraren” och/eller hans kultur, 
framstår som motsatsen till ”det negativa” i en viss samhällskontext. Detta in-
nebär att ”invandrarens” föreställda egenskaper förändras över tid, i relation till 
hur konfliktlinjerna inom politiken ändras. 

När det gäller filmerna från den tidigare perioden kan man hävda att ”in-
vandraren” personifierade ett begär efter en alternativ värld – en värld med mer 
värme, starkare känslor och bättre relationer. Även under 1990-talet kan vår 
längtan efter något bättre kopplas till den Andre: Catherine Belsey (1994) kopp-
lar begäret som sådant direkt till den Andre: hon menar att begär alltid är ett 
begär till den Andre, just som den Andre. Begäret karaktäriseras av en längtan 
efter tillfredsställelse, och att tillfredsställa detta innebär en önskan att övervin-
na skillnad: den skillnad på vilket begäret beror och som gör den Andre till den 
Andre. Begärets villkor är nämligen avsaknad, eftersom ett tillfredsställt begär 
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inte längre kan vara ett begär. En olöslig paradox, men detta understryker också 
olikhetens ovillkorlighet. För att vara begärlig måste den Andre vara annorlun-
da, eller för att spetsa till det: den Andre måste vara den Andre för att vara be-
gärlig; den begärlige är per definition den Andre.  

Detta kan på ett övergripande plan förklara lusten att framställa ”invandra-
ren” som en kontrast till det svenska, vilket tycks vara ett av de mest genomgå-
ende dragen i de filmer jag studerat. Jag vill betona att även i filmerna från den-
na tidsperiod, där den Andre framställs som begärlig genom att vara annorlun-
da, kopplas hans annorlundahet till traditionella koloniala föreställningar om 
Oss och Andra: ”invandrarens” förmodat starkare känslor och högre fysiska 
attraktionsgrad är tankebilder (som) hämtade ur koloniala diskurser (Hall 1997). 
Begäret till den Andre är, vid sidan av föreställningar om honom som underläg-
sen ”den vita rasen” och som ett hot, ett centralt tema i de traditionella koloniala 
tankebilderna (Hall 1997). För att sammanfatta: även när det gäller filmerna 
från 1990-talet, där föreställningarna om den Andre som ett hot utmanas, kan 
motbilden påstås förstärka de traditionella föreställningar som utmanas, efter-
som Den Begärlige Andre per definition är någon som är annorlunda. 

Den nya svenska filmen anno 2000 
År 2000 myntades begreppet ”Invandrarfilm”. Kulturskribenterna anade att 
något nytt var på gång i svensk filmhistoria. Detta var året svensk film påstods 
bli mångkulturell. Sverige år 2000 var ett land i återhämtning efter den ekono-
miska krisen under 1990-talet. 90-talskrisen hade medfört nedskärningar i den 
offentliga sektorn och arbetslösheten hade ökat till högre nivåer än på många 
decennier.

Talet om ”invandrare” och ”invandrarproblem” hade nu mattats av, men 
också fått en allt starkare koppling till det man i dagligt tal kallar ”muslimska 
kulturer”. Mordet på Sara 1996 och Pela 1999 gav näring till det som kom att 
kallas hedersmordsdebatten. Redan i slutet av 1990-talet började talet om rasis-
ter och ”invandrargäng” ersättas av ”hedersmordsdebatten” i massmediernas tal 
om den Andre, en debatt som handlade om de unga invandrarnas, främst flick-
ornas, levnadsvillkor och problem inom familjerna. Problemen för de unga ”in-
vandrarna” hade nu flyttat in från problematiska gator och torg till problematis-
ka ”muslimska familjer”. Den ”muslimska kulturen” och den svenska kulturen 
framställdes som motpoler, ofta med en koppling till unga kvinnors livsstilar 
och kärleksliv. 

I två av filmerna från år 2000 – Jalla! Jalla! i regi av Josef Fares och Vingar
av glas av Reza Bagher – tangeras, problematiseras och nyanseras detta tema. I 
dessa filmer möts svenskar och ”invandrare” i svensk stadsmiljö. Generations-
motsättningar i de ”muslimska familjerna” och fäder med patriarkaliska tenden-
ser som vill gifta bort den yngre generationen med släktingars och vänners barn 
går som en röd tråd genom båda berättelserna. Temat liknar således ”heders-
mordsdebatten”. Brune (i de los Reyes et al 2002) identifierar några av de ”ty-
per” som träder fram i diskursen i det sena 1990-talet: 
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den patriarkale ”invandrarmannen” som förtrycker sin familj till följd av 
traditionell kultur och religion samt av bitterhet mot ett Sverige där hans 
auktoritet inte respekteras 
de unga ”invandrarmännen” som hamnar i gängkrig och kriminalitet 
samt föraktar den svenska kvinnan 
”invandrarkvinnorna” som förtrycks och är offer för sina fäder och brö-
der, men som ändå håller på att försöka bryta upp för att bli som ”vi” 

Dessa berättelser om olika ”invandrartyper” konstruerar helt olika mål för män 
respektive kvinnor med invandrarbakgrund:  

Det mål som kvinnor strävar (eller bör sträva) mot beskrivs genomgående i ter-
mer som ”i Sverige”, svenskt liv”, ”den svenska vardagen”, och ”som svenska 
flickor”. Sverige och svenskt tilldelas en utopisk position, där frihet och jäm-
ställdhet är realiserade. Därigenom blir texterna inte bara nationalistiska utan får 
också ett koloniserande drag. Det är genom att orientera sig mot svenskhet, som 
kvinnorna kan frigöra sig. När enskilda kvinnors handlingar tolkas som tecken på 
denna orientering, beskrivs kvinnorna som ”modiga”. Med Sverige-svenskt i 
utopins centrum förklaras männens våld med att Sverige givit kvinnorna speciel-
la möjligheter och att kvinnorna har försvenskats. Männen slår av hat mot kvin-
nan och av bitterhet mot Sverige. Männens våld blir i den kontexten inte bara en 
attack mot kvinnornas frigörelse utan mot Sverige i abstrakt mening. Samma na-
tionalistiska drag i texterna som fungerar inkluderande i förhållande till kvinnor-
na, arbetar aggressivt utstötande i förhållande till männen. Stereotypiseringen av 
å ena sidan ”invandrarkvinnor” och ”invandrarflickor” och å andra sidan ”in-
vandrarmän eller ”de muslimska männen”, har alltså olika riktning och innehåll 
(Brune i de los Reyes et al 2002:177). 

I Jalla! Jalla! och Vingar av glas återfinner vi flera av de aktuella ”invandrarty-
perna”, exempelvis den patriarkale fadern som vill bestämma vem barnen ska 
gifta sig med och den unga ”invandrarkvinnan” som hotas av familjen om hon 
inte gifter sig med den av familjen utvalde. Men i filmerna är dessa figurer mer 
sympatiska och flerdimensionella än sina förlagor i dagspressen. Patriarken i 
filmerna är en hygglig kille innerst inne, och den unga ”invandrarkvinnan” som 
hotas med giftermål framställs inte som ett entydigt offer vars enda önskan är 
att bli svensk. 

Min samlade uppfattning är att filmerna ifrågasätter, avmystifierar och för-
mänskligar de invandrartyper vi lärt oss känna igen i debatten. Det är uppenbart 
att detta är motbilder som anspelar på de negativa stereotyperna i dagspressen 
för att utmana dessa. I Vingar av glas beskrivs familjen från Iran på ett sympati-
serande sätt med en dramatiserande berättarteknik. I Jalla! Jalla! används hu-
mor och ironi på ett sätt som gör att de antagna problemen framstår som över-
drivna och orealistiska.  

Det kvinnoförakt som är en obligatorisk del i det negativa talet om de 
Andras (heders)kultur koncentreras i filmerna i invandrarkillarna Paul (i Jalla! 
Jalla!) och Hamid (i Vingar av glas) som tror att allt kan köpas för pengar, och 
som kallar svenska tjejer för horor. Den kvinnoförtryckande och genomusle 
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”invandrarmannen” är därmed en typ som reproduceras utan förmildrande om-
ständigheter även i filmerna. I filmerna offras en ”invandrartyp” när historien 
om den påstått patriarkala ”muslimska kulturen” skrivs om, och vissa av de 
unga männen får bli syndabockar, istället för fäderna som i dagspressens före-
ställningsvärld.

Diskursen om skillnader mellan ”västerländskt”/”muslimskt” kan i ett vidare 
sammanhang ses som en nutida form av det Said kallar orientalism. Skillnader 
mellan Oss och de Andra kopplas till synen på kärlek och äktenskap, vilken gör 
att Västerlandet framstår som mer modernt och självklart bättre i en jämförelse. 
Här ser vi nu en tydlig skillnad mellan filmernas syn på samhället: i den tidigare 
perioden var kritiken mot samhällets strukturomvandling massiv. Så hur kom-
mer det då sig att det svenska samhället i ”invandrarfilmen” år 2000 inte sågs 
som problematiskt utan i stora drag som självkart och något positivt ”invandrar-
ungdomar” antas vilja sträva mot?  

Jag antar att det över tid finns en grundläggande förändring i samhällsklima-
tet som kan förklara detta: glidningen från att uppfatta samhället som kallt på 
grund av olika politiska misslyckanden (exempelvis i form av den modernitets-
kritik som uttrycktes i de tidigare filmerna) mot individuella strategier för att 
uppnå lycka (kärleksparen i de senare periodernas filmer) kan ses som ett ut-
tryck för ett nytt politiskt klimat, där förändring inte längre antas ske genom 
politiska reformer, utan genom att individer genom egna aktiviteter blir lyckli-
ga, trots det problematiska samhället runt omkring dem. Att det politiska klima-
tet förändrats mot en mer nyliberalistisk individualistisk ideologi från 1970-talet 
och fram till idag är inte någon ny insikt och behöver knappast beläggas närma-
re i detta sammanhang. Detta är som jag ser det en viktig förklaring till filmer-
nas motivskiften över tid.  

Vad är det då för negativ känsla som bearbetas i ”invandrarfilmerna” från år 
2000? I vilket avseende kan man säga att ”invandraren” representerar en kon-
trast mot det svenska under denna tidsperiod? Min tes är att den allmänna käns-
la av desintegration och lös förankring i samhället i stort som människor upp-
levde efter 90-talskrisens nedmontering av välfärdsstaten, manifesteras i filmens 
värld genom de unga ”invandrarnas” önskan att integrera sig i det svenska sam-
hället. Den yttersta formen av integrering är att bilda par med svenskar, och 
båda filmerna slutar med att de unga tu, svenskar och ”invandrare” rider (på 
motorcykel respektive i bil) in i solnedgången.  

Man kan naturligtvis se den förändring över tid jag ovan beskrivit som en 
positiv utveckling: Om man tar ett steg tillbaka, och betraktar helheten, är ten-
densen tydlig: ”invandraren” blir allt mer integrerad i det fiktivt skildrade 
svenska samhället, enligt den svenska filmen. ”Invandraren” i den första tidspe-
rioden var i filmernas berättelser här som en tillfällig gäst. Han kom, såg och 
förlorade. Han åkte tillbaka till ”sin” kultur eller levde vidare här i en segrege-
rad enklav med de sina. Den svenska flickan kunde han inte få (eller ville inte 
ha). I jämförelse framstår faktiskt filmåret 2000 som ett paradigmskifte: filmer-
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na jag nämnt slutar med att ”invandraren” får/vill stanna i Sverige och får sin 
svenska älskade.  

Tendensen att ”invandraren” i filmerna över tid blir mer och mer integrerad i 
det svenska samhället, kan påstås tyda på en medvetenhet om att han faktiskt är 
här i Sverige för att stanna för gott. Med anledning av detta uppstår en önskan 
att integrera honom genom att göra honom mer lika Oss. Genom tvärkulturella 
äktenskap åstadkoms denna ökande likhet. En önskan att övervinna skillnad kan 
således medverka till ”invandrarens” (fiktiva) integration. Genom att få Dem att 
gifta sig med Oss kan kanske olikheten övervinnas. Men man kan också det som 
att den integrering som filmerna berättar om endast speglar en fiktiv utopisk 
känsla av en i (det nyliberala) samhället allmän längtan efter integration, det vill 
säga motsatsen till den känsla av desintegration ett individualistiskt samhälle för 
med sig. Sett i detta ljus är ”invandraren” även i de senare filmerna att betrakta 
som en bricka i ett internt politiskt spel. När människor i allmänhet känner sig 
desintegrerade, används ”invandraren” för att fiktivt spela rollen av den som 
genom att integrera sig i det svenska samhället övervinner denna känsla. Men 
medverkar svensk films bilder och berättelser om ”den integrerade Andre” till 
han integreras i Sverige utanför fiktionens utopiska världar? Så länge ”invandra-
ren” alltid tvingas spela rollen som den Andre i svensk film och andra represen-
tationer är det tveksamt! 

Sammanfattande analys
Filmernas berättelser om ”invandrare” i det svenska samhället uppfattas i denna 
studie som delar i en större diskursiv kedja. Dock tycks filmen förhålla sig till 
diskurserna enligt vissa mönster som jag antar är typiska för filmen, och kanske 
i förlängningen för det fiktiva berättandet som sådant: En tydlig tendens är att 
filmerna från en specifik tidsperiod framför en motbild i relation till samtidens 
dominerande bilder av ”invandraren”. Genom detta kan man påstå att film ut-
manar befintliga maktrelationer. Samtidigt gestaltas ”invandraren” som en kon-
trast, som den Andre, som västerlänningens motsats. 

På ett mer abstrakt plan kan detta sätt att gestalta ”invandraren” som en kon-
trast förklaras genom det Dyer (1992) kallar den utopiska känslan, det vill säga 
den positiva känsla som skapas av fiktionens framställningar av verklighetsflykt 
och önskeuppfyllning, och som är motsatsen till de negativa känslorna i ett 
samhälle vid en viss tid: utopin utgör motsatsen till (känslor inför) verkligheten. 
Jag antar att filmerna från de tre olika analyserade tidsperioderna förhåller sig 
till tre olika problematiska känslor inför det samtida samhället, och att dessa 
samspelar med tre olika utopiska känslor i filmernas berättelser om dessa. ”In-
vandrarens roll i filmen är sett utifrån detta perspektiv att personifiera begäret 
efter något annat och bättre. ”Invandraren” förkroppsligar något motsatt, genom 
att med sina uttalanden, sitt beteende eller sin problematiska situation accentue-
ra vissa politiska ståndpunkter. Den positivt laddade ”invandraren” och/eller 
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hans kultur, framstår som motsatsen till ”det negativa” i en viss samhällskon-
text. Detta innebär att ”invandrarens” föreställda egenskaper förändras över tid, 
i relation till hur konfliktlinjerna inom politiken ändras. 

Den kronologiskt första tidsperioden, 1970-1991 karaktäriseras av en negativ 
känsla av att det moderna är ett kyligt samhälle. Här är motsatsen, det vill säga 
den utopiska känslan, det traditionella som varmare och skönare. ”Invandra-
rens” roll är att som förmedlare av den utopiska känslan personifiera det tradi-
tionella. Traditionella diskurser om den Andre och hans kultur används här för 
att föra fram en känsla som i första hand inte är kopplad till ”invandraren” i sig, 
utan till negativa känslor i det svenska samhället. I den andra tidsperioden, 
1991-1999, kopplades de negativa känslorna i samhället till segregation och 
fientlighet mot främlingar.4 ”Invandraren” förekommer här i filmerna för att 
förkroppsliga den Andre som vi längtar efter att möta. I detta fall samspelar den 
utopiska känsla som ”invandraren” representerar med traditionella diskurser om 
den Andre som begärlig. I den kronologiskt sista tidsperioden, år 2000, är det 
negativa känslor av desintegration som jag antar ligger till grund för den utopis-
ka känsla av integration som förkroppsligas av dessa filmers ”invandrare”, vilka 
genom bland annat möten över etniska gränser strävar efter att integreras i det 
svenska samhället.  

Att ”invandraren” ges rollen att förkroppsliga en utopisk känsla, en positiv 
kontrast, medför också att han framställs som sympatisk och attraktiv. Sådana 
sympatiserande bilder av ”invandraren” kan naturligtvis uppfattas som antirasis-
tiska motbilder som utmanar dominerande och kolonialt grundade föreställning-
ar om den Andre, och därmed i förlängningen den postkoloniala maktordningen 
som sådan. Men även dessa positiva och inkännande framställningar av männi-
skor kan som jag påtalat, genom det sätt på vilka dessa människor gestaltas och 
där deras positiva sidor kopplas till deras olikhet i relation till västerlänningen, 
också medverka till att reproducera de förtryckande praktiker som kritiseras.  

4 Här bör man notera att rasism inte är något primärt, bortom det samhälleliga, utan en 
reaktion på just problemen i ett samhälle. Samhällets kriser framkallar rasistiska käns-
lor, som i sin tur leder till motreaktioner inom kulturen. 
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3. Vi, de andra: Om invandrarungdomar i 
ungdomsböcker

MAGDALENA CZAPLICKA

Inledning
Ungdomsböckerna som presenteras i denna uppsats illustrerar mångfalden av 
negativa förhållningssätt gentemot invandrarbarn, från vag misstänksamhet och 
isolering till öppen förföljelse. Samtliga skildringar visar att invandrarskap 
skapar problem, oberoende av hur väl integrerade i majoritetssamhället 
invandrarungdomar förefaller vara. 

År 2000 läste ungefär två av tre barn i åldern 9-14 år någon skönlitterär bok 
eller ungdomsbok under en genomsnittlig vecka. En jämförelse med 
vuxenbefolkningen visar att de unga var klart överlägsna i fråga om 
bokläsande.1

En ungdomsbok skiljer sig från en vuxenroman genom sin anpassning till 
läsarens intellektuella och kunskapsmässiga nivå. Bokens huvudperson är oftast 
i tonåren, och intrigen kretsar kring den unga hjältens problem.2 Litteratur som 
vänder sig till unga läsare kombinerar underhållning med relevans. Nutida 
ungdomsböcker har sällan ett uttalat pedagogiskt syfte (Furuland m.fl., 1994). 
Icke desto mindre förmedlar de en mängd normer, värderingar och 
beteendemönster. Lätt igenkännbara situationer och gestalter som läsaren kan 
relatera till erbjuder råmaterial till identifieringsarbete. En riktig upprättning 
karaktärer i en bok ger läsaren en chans att finna både personer som hon eller 
han vill efterlikna och personer att positionera sig mot. I vissa fall kan de även 
fungera som varnande exempel. Skildringar av traumatiska upplevelser kan 
fylla en terapeutisk funktion, i synnerhet när de åtföljts, som så ofta sker i 
ungdomsböckerna, av ”mirakulösa” lösningar eller förslag till utvägar ur till 
synes utsiktslösa situationer. Sist, men inte minst, bidrar beskrivningar av 

1 Knappt hälften av ungdomar 15-24 år och endast två av fem vuxna (över 25 år läste 
skönlitteratur under motsvarande period (Kulturen i siffror, SOS:2002:5). 
2 Magaliff, C, The junior novel, 1964, citerad efter Svensson, 1986, s.294. 
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platser, händelser och förhållanden som läsaren inte har någon direkt erfarenhet 
av till ökad kunskap (informationssyfte). 

I denna artikel presenteras sex ungdomsböcker skrivna på 1990-talet med 
invandrarproblematik som centralt motiv.3 Urvalet motiveras av den tydlighet 
med vilken dessa böcker illustrerar mångfalden av attityder mot invandrare, en 
mångfald som inte står i samklang med ungdomars integrering i samhället. 
Böckerna berättar om förhållanden inom familjen, i skolan och på fritiden. 
Relationer till jämnåriga och vuxna utgör handlingens nav. Enligt etablerare 
indelningar, tillhör dessa böcker ”samtidsrealistiska” ungdomsböcker 
(Svensson, 1986, s.294f). 

De av mig valda böckerna utgör endast en liten del av ungdomsböckerna 
med invandrarmotiv. Enligt Helena Löfvings genomgång av 1998 års utgivning 
förekommer personer med invandrarbakgrund i 20 av 51 samtidsrealistiska 
böcker som vänder sig till barn över 9 år. (Hennes sammanställning omfattar 
även de fall där personen i fråga nämns i förbigående, som en av många 
kamrater.)4 Extrapolering på basis av enstaka års bokproduktion till ett helt 
decennium kan vara grovt missvisande. Likväl torde det under hela 1990-talet 
ha producerats minst hundra ungdomsböcker med invandrargestalter.5 Löfving 
sammanfattar sin analys med bl.a. följande kommentar: […] ”sammantaget är 
det få personer i materialet som blir utsatta för öppen rasism. Det är heller ingen 
tvekan om på vems sida författaren står och de som blir utsatta får på olika sätt 
upprättelse.” (Löfving, 1998, s.53) Löfving uppger att de problem som 
invandrarbarn upplever oftast är kopplade till identiteten.6 Om hennes slutsats 

3 Svensk officiell praxis, till för några år sedan, räknade som ”invandrare” såväl 
personer födda utomlands som personer födda i Sverige, om någon av deras föräldrar 
var född utomlands. Beteckningen ”invandrare” är förbehållen de personer som är 
permanent bosatta i landet. 
4 Löfving redogör sammanlagt för 33 böcker där det nämns personer med 
invandrarbakgrund. Av dessa vänder sig 13 böcker till barn under 9 år. Enligt henne 
gestaltas invandrare nästan dubbelt så ofta i böcker riktade till tonåringar än i böcker för 
yngre barn (Löfving, 1998, s.41). 
5 Här inriktar jag mig på att kontextualisera författarnas skildringar av 
invandrarungdomars situation. Någon kvantitativ bearbetning av materialet har inte 
eftersträvats. Följaktligen tog jag inte reda på hur stor proportion av ungdomsböcker 
som innehåller invandrargestalter. Inte heller upprättade jag någon kategorisering av 
böcker beroende på hur invandrare framställs i dem, eller någon förteckning över de 
olika karaktärsdrag som invandrare förses med av ungdomsboksförfattarna. Av denna 
anledning är min analys inte jämförbar med Staffan Thorssons doktorsavhandling, 
vilken är i särklass den största genomgången av invandrarmotiv i ungdomslitteratur 
(!985/1987). 
6 Löfving redogör för varenda boks handling. Invandrare uppträder som huvudperson 
eller en av huvudpersonerna i 9 av 20 böcker som vänder sig till läsarna över 9 år. Av 
innehållssammanfattningarna framgår klart att dessa böcker, med ett undantag, skildrar 
öppen rasism eller invandrarfientliga attityder. Måhända göller Löfvings slutsats för 
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kan generaliseras på utvidgningen av ungdomsböcker under hela decenniet, är 
de av mig utvalda böckerna inte typiska för genren. Däremot, genom att 
illustrera vidden av problemet som invandrarungdomar möter i det svenska 
samhället, tydliggör de ungdomsboksförfattares närvaro i den pågående 
samhällsdebatten

Invandrarungdomars problem har både en psykologisk och en social
dimension. Den psykologiska dimensionen fångas i böcker genom redogörelser 
av identitetssplittring och främlingskänsla. Skildringar av främlingskap inför 
mötet med föräldrars hemland ger upphov till ingående redogörelser av 
identitetsarbete, där internalisering av kulturskillnader ställs på sin spets. 
Bokens hjälte eller hjältinna framställs då som ett aktivt subjekt – hon eller han 
tvingas agera för att överbrygga kulturklyftan. 

Den sociala dimensionen lyfts fram genom beskrivningar av situationer där 
invandrare utsätts för stereotypa, negativa omdömen från 
majoritetsbefolkningen. I dess mildrare former framställs invandrare som offer
för misstänksamhet och avståndstagande. Dessa former av invandrarfientlighet 
kallas i uppsatsen för ”vardagsrasism”. I dess grövre former skildras invandrare 
som offer för psykisk och fysisk misshandel med ideologiska förtecken. För att 
sammanfatta detta fenomen används här termen ”institutionaliserad rasism”7

När det berättas om stigmatisering av invandrare framställs deras möjlighet 
att påverka sin situation som ytterst begränsad. Författarna riktas ofta läsarens 
uppmärksamhet på att fientliga känslouttryck och handlingar knappast beror på 
den enskilde invandrarens agerande och dennes uttalade värderingar eftersom 
samma invandrare bemöts på olika sätt av olika personer i berättelsen. 
Anståndstagare respektive förföljelser drabbar även ungdomar som är 
välintegrerade i landet genom skolgång och fritidsaktiviteter, med exotiskt 
utseende och utländskt klingande namn som de ända avvikande kännetecken.  
Dessa yttre attribut räcker för att stämpla dem som främlingar obeaktat det 

materialet i dess helhet. Däremot gäller det knappast för de böcker där invandrare står i 
centrum. 
7 Rasism är en ideologi som grundas på övertygelse att det är rimligt att indela 
människor i distinkta raser utifrån deras yttre kännetecken och att det föreligger ett 
samband mellan dessa yttre attribut och nedärvda mentala och intellektuella anlag, 
beteendemönster samt lynne och moralisk karaktär (Se Nationalencyklopedin, vol 15, s. 
431) Det kan vara värdefullt att skilja mellan uppfattning om den egna gruppens 
kulturella överlägsenhet (främlingsfientlighet) och den egna gruppens biologiska 
överlägsenhet (rasism). Denna åtskillnad döljer likväl en särbehandling av en grupp 
människor på grund av deras biologiska härkomst. Individer som definieras som ”andra 
generationens invandrare” är födda i Sverige. Många av dem är kulturellt välintegrerade 
i majoritetssamhället. Likväl förefaller invandrarskap gå i arv. Böckerna som 
presenteras här fångar in denna kategorins livsvillkor. Därför använde jag att använda 
termen ”rasism”. 
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faktum att de talar oklanderlig svenska. Författarna visar att integreringen i 
majoritetssamhället inte är villkorslös. 

Invandrarfientliga attityder framställs inte som statiska utan som en process 
som kan avta genom ömsesidigt ökade förståelse. Denna optimistiska 
uppfattning om att diffust fördomsfulla och främlingsfientliga människor kan 
vara mottagliga för information och bearbeta sina värderingar och beteenden för 
att uppnå större tolerans framförs bl. a av psykiatrikern och psykoanalytikern 
Tomas Böhm (Böhm, 2002, s. 10) Han hävdar likväl att en dylik omvärdering 
kan ske enbart under förutsättning att människor inte är låsta vid en viss 
åskådning. ”Rasisten ha gjort en metafysisk åskådning av sina åsikter och därför 
är han inte mottaglig för sakargument” (ibid.) I Alex Borell och rasisterna av 
Mats Larsson (1993) ges exempel på olika former av rasisternas hänsynslösa 
förföljelser som ansätter både människor med invandrarbakgrund och svenskar 
som umgås med invandrare på ett fördomsfritt sätt. Boken förmedlar bl.a. oron 
att integrering av invandrare kan spolieras trots majoritetens känslomässiga 
avståndstagande från rasistiska övergrepp, om rasisterna lyckas skrämma 
tillräckligt många till tystnad.  

Gränsen mellan ogillande och misstänksamhet å ena sidan och fientliga 
handlingar å den andra är inte beständig. Känslor och attityder kan omvandlas 
till handlingar när individen upplever att hans trygghet är hotad och när hans 
självkänsla naggas i kanten. Moraliska hämningar och samlevnadsregler 
förhindrar oftast att detta sker. (Soydan, 2000, s. 260) Därtill bidrar vetskapen 
om att främlingsfientlighet inte är politiskt korrekt.8

Hur starkt sammantvinnade är avståndstagandet mot det främmande med 
tendens att diskriminera hela kategorier av människor? Utgör diskriminering ett 
tillräckligt villkor för utveckling av rasistiska åsikter? Det råder delade 
uppfattningar i dessa spörsmål. Baseras diskriminering av olika 
befolkningsgrupper på enstaka, löst påklistrade, föreställningar kan det betraktas 
som ett marginellt samhällsproblem. Är diskriminering djupt förankrad i 
tankestrukturer som ständigt återskapar binära oppositioner och hierarkier och 
som ”vilar på internaliserade uppfattningar om hur samhället skall se ut och hur 
vi skall förhålla oss till andra människor i vardagen” är ”både diskriminering 

8 När ett socialt fenomen är osynligt kan dess betydelse både under- och övervärderas. 
Den officiella bilden av Sverige som ett demokratiskt, mångkulturellt samhälle är 
oförenlig med utbredd invandrarfientlighet. Flertalet undersökningar bekräftar att 
fientlighet mot invandrare är ett marginellt problem. Resultatet av en riksrepresentativ 
undersökning genomförd 1993 visar att ca sex procent av de intervjuade framförde 
främlingsfientliga eller rasistiska uppfattningar. Forskare som genomförde 
undersökningen anser att materialet inte ger något stöd åt uppfattningen att 
främlingsfientligheten i den allmänna opinionen har ökat jämfört med tidigare 
undersökningar. (Lange & Westin, 1993) 
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och rasism ett betydligt mer komplext och utbrett problem än vad många är 
beredda att acceptera.” (de los Reyes & Wingborg, 2001:13, s. 10)  

Upprätthållande av en normativ bild av ”svenskhet” parad med att olikheter 
skrivs in i en rangordning skapar utrymme både för vardagsrasism och för 
institutionaliserad rasism. I ett samhälle där invandraren ses som normavvikare 
kan diskriminering få ett fotfäste även bland trygga och välinformerade 
individer. Ungdomsböckernas onekliga förtjänst är att åskådliggöra hur 
vardagsrasism och institutionaliserad rasism kan leva i symbios med varandra. 

Vid sidan om vardagsrasism och institutionaliserad rasism visualiseras i 
ungdomsböcker även förödande konsekvenser att ett fenomen som här kallas för 
”strukturell rasism”. ”Strukturell rasism” definieras varken med hjälp av 
enskildes handlingar och värderingar som vardagsrasism eller med någon 
sammanhållen ideologi. Den verkar genom oavsiktliga handlingar (eller brist på 
adekvata handlingar) från politiska beslutsfattare och myndigheter. Den utgör 
ett resultat av att människor som har svårt att klara av höga (diskriminerande) 
krav i arbetslivet omhändertas av välfärdssystemets skyddande nätt, fastnar i 
bidragsberoende och hänvisas till boende i getto-liknande enklaver. Strukturell 
rasism verkar också genom underlåtenhet att ta gällande lagar på allvar.9
Strukturell rasism inverkar nedbrytande på individer, trots alla hjälpresurser 
som satsas och trots en uttalad välvilja från politiker och individer som 
företräder olika myndigheter. 

Dödspolare av Tore Persson (1994) illustrerar mekanismer som bidrar till att 
unga människor bryts ner trots välfärdssamhällets stora insatser. Författaren 
berättar om fortskridande segregation i en av Stockholms nedslitna förorter.10 I 
detta invandrartäta område begränsas kontakter med svenskar till 
myndighetspersoner. Gemenskap får man i umgänge invandrare emellan. Etnisk 
isolering framstår i boken som växelverkan mellan invandrarnas egna beslut och 
majoritetssamhällets oförmåga att införliva invandrare i socialt accepterade 
livsformer. Upplevelsen av att alla respekterade väger in i samhället är stängda 
bidrar till att en del ungdomar hoppar av skolan. Utan utbildning får de inte 
något lönearbete. Begär efter pengar och det sociala vakuumtillstånd de hamnar 
i leder till allt grövre brottslighet. Fördomar om invandrarnas höga kriminalitet 
kan därmed få sin bekräftelse. 

9 Som exempel kan nämnas att under år 2000 anmäldes över 2600 fall av 
rasistiska/främlingsfientliga ”hatbrott”. Hatbrott utgör angrepp på alla människors lika 
värde. ”En kärnpunkt är att hatbrotten är en form av kollektiva brott, ett brott mot en 
person med mörkhuvudfärg leder till att rädslan ökar bland alla med mörk huvudfärg 
etc.” (de los Reyes & Wiborg, 2002:13, s.49) Endast åtta procent av dessa anmälda brott 
ledde till åtal. 
10 Tore Persson bor själv i Alby där han har arbetat som övervakare i kriminalvården. 
”Romanen är fylld av detaljer som bara den som verkligen vet kan känna till, vilket gör 
illusionslösheten ännu mer skrämmande.” skriver Mats Berggren (Opsis Kalopsis nr 2, 
1997 s 54) 
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Invandrare utmålas i ungdomsböcker inte enbart som offer utan även som 
förövare. Dessa starkt känsloladdade porträtt av invandrare som skurkar – som 
narkotika- och vapenhandlare, samt som våldtäktsmän – balanserar på gränsen 
mellan beskrivning och spridning av negativa stereotyper. I ungdomsböckerna 
upprätthålls denna balans dels genom att peka på att skurkar finns både bland 
invandrare och bland ”äkta” svenskar, dels genom att kontrastera skurkaktiga 
invandrare med hyggliga sådana. Men oberoende om invandrare framställs som 
offer eller förövare utmålas invandrarskap som ett problem. Fördelarna med ett 
mångkulturellt samhälle faller i skymundan. Det faktum att invandrarungdomar 
har tillgång till olika kulturkoder och flera språk lyfts inte fram. Anpassning till 
majoritetens kulturella mönster förefaller vara viktigare än att slå ett slag för 
mångfalden. Samtidigt erotiseras det exotiska hos de mörkhåriga 
invandrarbarnen.11 Deras yttre utövar attraktionskraft men det omnämns också i 
samband med rasistiska utspel. 

Ungdomsböckerna som analyseras här är skrivna av svenska författare.12 Tre 
av böckerna, Alex Borell och rasisterna av Mats Larsson (1993), Lindansaren
av Elsie Johansson (1995) och Balladen om Sandra Ess av Cannie Möller 
(1999) skildrar attityder och handlingar gentemot invandrare samtidigt som 
invandrares egna upplevelser får en undanskymd plats. I två andra böcker, 
nämligen i Dödspolare av Tore Persson (1994) och Svartskallen av Kjell E. 
Genberg (1999) utgör invandrarens känslor och handlingar berättelsens fokus. 
Mellan de båda polerna kan man placera Annika Holms bok Någon som kallar 
sig jag älskar dig (1993), som berättar om två jämviktiga partners - en 
invandrad flicka och en svensk pojke. Invandringens problematik relativiseras i 
boken genom att familjen återvänder till sitt hemland Chile. För flickan är 
landet som föräldrarna kommer ifrån ett invandrarland där hon känner sig som 
en främling trots att hennes modersmål är landets officiella språk. 

Ungdomarnas vistelse i Sverige är av varierande längd. Någon enstaka 
person (Marek från Balladen om Sandra Ess) vistas i landet endast temporärt, 
som svart arbetskraft. Jesse från Svartskallen har nyligen flyttat till Sverige från 
New York, där han föddes. Men hans mor är svenska och hans vistelse i Sverige 
är tänkt att vara permanent. De övriga ungdomarna – Amanda (Någon som 
kallar sig jag älskar dig), Julia (Alex Borell och rasisterna), Jerzy 

11 Denna observation bekräftas också av Löfving som citerar många exempel där det 
mörka håret beskrivs som en egenskap utövande dragningskraft på det motsatta könet. 
(1998) Även Thorson, på basis av genomgång av barn- och ungdomsböcker mellan 
1945 och 1980, hävdar att författare, vid beskrivning av invandrarbarn, lyfter fram det 
exotiska i barnets utseende som en kontrast till den stereotypa bilden av svenska barn 
(Thorson, 1987)  
12 Löfving ger flera exempel på böcker översatta från engelska och franska som 
beskriver fientlighet mot invandrare. I denna artikel visas hur motsvarande temat 
skildras i nordisk kontext.   
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(Lindansaren) och Max (Dödspolare) – har bott i Sverige så länge de kan 
minnas.

I fortsättningen minimeras explicita tolkningar. I stället lyfts episoder fram 
som fångar in konfliktsituationer. Tolkningen är inlagd i urvalet av episoder 
som presenteras. Olika former i vilka främlingskap respektive fientlighet mot 
invandrare framträder utgör den centrala axeln för strukturering av materialet.  

Splittrad identitet  

Någon som kallar sig jag älskar dig  
Känslomässiga konflikter mellan föräldrarna påverkar barnen djupt. De får axla 
ansvaret för att hantera splittringen som det inte bär skuld till. Icke desto mindre 
känner det skuld, eftersom oberoende av vilket val det än gör, kommer någon av 
föräldrarna att bli sårad. I en situation där föräldrars kulturkoder skiljer sig 
väsentligt, trappas konflikterna upp och möjlighet till försoning minskar. 
Familjens geografiska splittring tär på barnet känslomässigt även i situationer 
där föräldrarna är överens om ”barnets bästa”.  
Amandas föräldrar kom som flyktingar från Chile när hon var knappt två år 
gammal. Efter några år i exil klövs familjen. Föräldrarna skilde sig och bildade 
nya familjer på var sitt håll. När möjligheten att återvända till Chile har öppnats, 
väljer fadern att stanna i Sverige medan modern, tillsammans med sin nye man, 
bestämmer sig att flytta tillbaka. Vad Amanda vill, tycks inte spela någon 
utslagsgivande roll. (Holm, 1993) 

Två sjätteklassare, Olle och Amanda, är kära i varandra. Men det är inget 
okomplicerat kärleksförhållande. Efter att Amanda har lämnat Sverige, 
fokuseras deras ansträngningar på att överbygga det geografiska avståndet. Olle 
vill tro att Amandas frånvaro är som en sjukdom. ”Ohyggligt plågsam medan 
den pågår, men av övergående natur.” (s. 8) Vuxna ömsom ger stöd och 
försöker underlätta deras kontakt, ömsom blir upprörda av att de unga vägrar att 
inse att situationen är ohållbar. Varje tisdag skriver Olle och Amanda brev till 
varandra. Att de skriver samma dag, ger dem en känsla av samhörighet. Trots 
breven och sporadisk telefonkontakt, kan de inte dela varandras vardag. Varje 
ny kompisrelation, varje händelse de inte får uppleva tillsammans bidrar till att 
de fjärmas ifrån varandra. Det går inte att återberätta sitt liv i detaljer. Och varje 
urval av händelser behäftas med osäkerhet om det är just dessa händelser som 
den andre är intresserad av. Ett främlingskap börjar smygande tränga sig mellan 
dem. 

Denna kärlekshistoria med förhinder kunde berättas även om båda barnen 
ursprungligen kom från samma land. Uppbrott från den invanda miljön och 
främlingskap som kommer i dess följd är inte avhängig flyttning till ett annat 
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land. Historien utspelas i nuet, men den är inte tidsspecifik. Motsvarande utbrott 
från nära sociala band har ägt rum förr. (Jämför exempelvis svenskarnas 
migration till Nordamerika.) En av de stora poängerna i denna berättelse är 
skildringen av Chile med Amandas ögon.13 Genom sin uppväxt i Sverige blev 
hon en främling i ett land där hon var född, i ett land vars språk är hennes 
modersmål. Mamman uppmärksammar skillnader mot det hon mindes sen förr. 
För flickan är allting nytt. Ökad kunskap om olika alternativa handlingssätt och 
normer kan leda till ökad reflexivitet. Detta är en central aspekt av 
individualiseringsprocessen som är typisk för en modern människa. (Ziehe, 
1984; Giddens, 1991) Men eftersom Amanda önskar att befinna sig någon 
annanstans, betraktas inte det nya som en tillgång. I stället får det ofta negativa 
konnotationer. 

Nykomlingarna omringas av tystnad. Människor har blivit rädda för 
varandra. Endast undantagsvis pratar de om annat än vardagshändelser. Och de 
skrattar mycket sällan. ”Amanda vet att mamma är besviken. Hon har inte hittat 
det där landet hon drömde om under åren i Sverige.” (s. 16) Samtidigt hävdar 
mamman att hon är glad att hennes döttrar slipper växa upp i ett främmande 
land. ”Sverige är inget främmande land, protesterar Amanda.” (s. 16) Modern 
och dottern fjärmas från varandra genom att främlingskap får olika innebörd för 
dem. De har svårt att överbrygga polariseringen. Och även de blir allt tystare. 

I berättelsen sticks: återblickar in från tiden då Pinochet kom till makten, om 
folk som försvann spårlöst, om deras anhöriga som fick gömma sig i åratal eller 
lyckades fly från landet, om kvinnor, som trots förföljelser, öppet letade efter 
sina försvunna söner och män. ”De skrev brev och artiklar, demonstrerade, 
frågade, överallt. Eftersom alla som försvann inte har påträffats ännu, fortsätter 
de leta.” (s. 18) Amanda och hennes mamma besöker ett kontor där kvinnorna 
samlar all dokumentation om de försvunna. Hur står de ut med att leta efter sina 
närmaste i massgravar, undrar Amanda. En av mammas vänner möter på gatan 
den man som torterade honom i fängelset. Torteraren var artig och vänlig, som 
om de två var vanliga bekanta. Amanda blir förtvivlad när hon får veta att man 
kunde komma i fängelse och bli torterad för att man klistrade flygblad. Kan 
detta hända igen? (s. 113) Hon får också veta att tack vare amnesti slapp de som 
gjorde övergreppen allt straff. Det strider mot hennes rättsuppfattning. 

Naturskildringar och barnens tankar i anknytning till deras upplevelser ger en 
del kunskap om Gotlands och Santiagos omnejder. Amanda blir hänförd av 
mimosaskog. Hon knyter ett nytt band till sin mor som i Sverige har berättat om 
hur våren doftar. Då kunde flickan inte föreställa sig detta. Nu delar de samma 
upplevelser och för en stund skänker livet nya löften. Samhörigheten växer 
starkare med gemensamma erfarenheter som grund. Men boken visar också att 
samhörigheten kan spira ur empati och solidaritet. 

13 En annan poäng, som likväl hamnar utanför min analys är att kärleken mellan två 13-
åringar ges samma dignitet som vuxenkärlek.  
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Ett förfluget ord ur Amandas brev och hela Olles värld svartnar. Tydligen 
trivs hon mycket bra i Chile. Hon har skickat en bild på sig själv och en kille. 
Har hon en ny kille? Det måste vara så. Hon skriver ju så mycket om honom. 
Olle tolkar in sina farhågor i hennes brev. Amanda kommer inte tillbaka. Hon 
har säkert redan glömt honom. Olle drar sig till minnes hur de skattade 
tillsammans. Nu ”minns [han] inte ens hur man gör när man skrattar”. (ibid. s. 
57) I sin längtan att återknyta vardagsnärhet, går han till en resebyrå för att 
fråga om biljettpriset till Chile. Svaret gör honom ännu mer modlös. Han ser 
ingen chans att spara ihop så mycket pengar. Hopplösheten gör honom 
oförmögen att skriva brev. Olle önskar att han kunde sända tankar med vinden. 
Trots Olles tystnad kommer det fortfarande brev från Amanda. Hon berättar att 
hon har det svårt, att mamman och hennes nuvarande man skall skiljas, att de 
skall flytta fast de ännu ej vet vart. Olle undrar hur han kan glädjas av att få veta 
att Amanda lider. Kanske beror det på att hennes förtrolighet mot honom tyder 
på att närheten finns kvar? Insikten om att Amanda behöver hans stöd, 
underlättar för Olle att sätta fart på sitt brevskrivande. 

Amanda längtar till Sverige. Hon vill flytta tillbaka. Men det kan hon inte 
berätta för sin mamma, för då kommer mamman att tro att Amanda inte tycker 
om henne. Samtidigt är flickan övertygad om att hennes mamma fattar egna 
beslut utan att bry sig om Amandas önskningar. Nyss har de flyttat från 
Concepción till Valparaíso, dryga 50 mil, och nu vill hennes mamma ta ett 
arbete på Påskön. Amanda får ett utbrott. ”Hur skall hon klara att leva med en 
mamma som tror att hemlängtan kan botas med att resa ännu längre bort?” (s. 
99) Hennes mamma ställs inför den svåraste frågan – var det fel när hon trodde 
att flickan skulle kunna rota sig i Chile? I hopp om att flickan ska bejaka hennes 
beslut berättar mamman om sina tvivel. Då meddelar Amanda att hon helst av 
allt vill åka tillbaka till Sverige. 

Ett utbrott äger rum även i Olles hem. Efter att ha pratat med lärarna, är Olles 
mamma helt förkrossad. Hon misstänkte aldrig att Olle mådde så dåligt, att han 
var helt frånvarande i skolan. Även Olle och hans mamma har blivit främlingar 
för varandra, ty pojken förmådde inte att dela sina upplevelser av längtan och 
missmod med henne.  

Amandas pappa vill återse sin dotter och han köper en biljett till Sverige åt 
henne. I hela tre månader får hon stanna där. Orkar hon glädjas åt det – om det 
bara är tre månader? Amandas mamma hoppas på att flickan i efterhand 
kommer att inse att hon vill återvända till Chile. Dottern är övertygad om 
motsatsen. (s. 129) På Arlanda väntar Olle tillsammans med Amandas pappa. På 
väg tillbaka till Stockholm sitter de båda tonåringarna bredvid varandra i 
bussen. Trots detta känner sig Olle utanför, eftersom fadern och dottern pratar 
spanska. Känslan av utanförskap förstärks när Amanda kommer till deras gamla 
skola. Hennes bästa väninnor tar hela utrymmet. Till råga på allt blir hon 
centrum för både lärarnas och klasskamraternas intresse. Olle får aldrig rå om 
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Amanda ensam. Därför börjar han undvika henne. Vägen tillbaka till 
samhörighet är mödosam, men de hittar dit. ”Plötsligt är det som det skall vara. 
Allting är som det skall vara. Som han aldrig trodde att det skulle bli.” (s. 159) 
”De har lust att springa, hoppa, tjoa, plaska. För är det så härligt att leva i denna 
stund, för att det inte kan finnas nånting som är härligare i hela världen”. (s. 
160)

Här slutar historien. Denna smärtsamma idyll överskuggas inte av att någon 
stämplar Amanda som en främling. Hon väljer att stanna i Sverige. Och bägge 
föräldrarna inser att det är den bästa utvägen. För läsaren förblir Amandas 
känsla att hon hör hit obefläckad av ifrågasättanden och misstänkliggöranden. 
Boken genomsyras av psykologiskt utanförskap. Både Amanda och Olle 
upplever det på var sitt håll, trots att den ene stannar kvar och den andre reser 
bort. Utanförskap kontextualiserar både det som är hemtamt och det som är 
exotiskt. Porträtten av de båda tonåringarna utgör en ypperlig illustration till 
känslorna som fångas av Kristeva i Främlingar för oss själva: ”Det oroande, det 
främmande finns inom oss själva: vi är våra egna främlingar – vi är kluvna.” 
(1991, s.190)  

Vid första intrycket framstår berättelsen Olle och Amanda som kulturneutral. 
Dissekeras den – kan kulturneutraliteten ifrågasättas. Ett tecken på etnocentrism 
är att Amanda väljer att bosätta sig Sverige. Som om författaren känner sig 
nödgad att argumentera för hennes val, innehåller beskrivningen av Chile 
många negativa element. Chile sett i Amandas ögon är ett land med mycket 
starka sociala kontraster och omfattande fattigdom; ett land som inte har lyckats 
hantera sitt mörka förflutna. Det är psykologiskt, dock inte politiskt korrekt att 
framställa ett land som man drömmer om att återvända till som det förlovade 
landet. Politiskt korrekt vore att balansera skildringar av skrämmande 
missförhållanden med positiva sidor. Amanda upplever smärta och kluvenhet, 
när hon inte kan identifiera sig med ett land som mamman älskar. Flickan tycks 
vara väl integrerad i svensk vardag, fast hennes bästa väninnor i Sverige är 
spansktalande. Kanhända ger författarinnan oss en vink om att en form av 
kulturell segregation existerar även i den till synes integrerade skolmiljön. 

Kärlek som integrerande moment 

Lindansaren  
 Det sägs att kärlek inte känner några gränser. I det heterosexuella mötet mellan 
två tonåringar smälter invandrarskap bort. Fast endast så länge som de unga tu 
lyckas etablera en frizon. En het sommardag älskar Bella Lidgren och Jerzy 
Czapinski med varandra i en gräsbevuxen klyfta ovanför badet. (Johansson, 
1995) Det är första gången. Efteråt känner de sig generade och osäkra på den 
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andres upplevelser och känslor. ”Det var hisnande och stort. Det var farligt och 
förbjudet och underbart och hemskt. […] Bäst att försöka se ut och bete sig 
alldeles som vanligt.”(ibid. s.14) Ensam på sitt rum ligger Bella vaken och 
drömmer om Jerri, som kompisarna har döpt honom till. Hon fantiserar om hans 
kyssar och smekningar och om alla ord han skall viska med kinden mot hennes 
och vad hon skall viska tillbaka, när dom träffas igen. ”Och tänk, vad Anna och 
Jenny och alla andra skulle glo, när de fick se henne och Jerri komma tätt ihop 
med armarna om varann! Jerri var snygg och han var hennes nu.” (s. 41) I denna 
intima du – och – jag finns det knappast någon plats för kulturkonflikter och 
stereotypa bilder av den andre. Den andres sociala status mätts med hans 
position hos ”den generaliserade andre”, i det konkreta fallet, Bellas kompisar. 
Men så fort de nyförälskade lämnar sin avskildhet, ställs de inför 
familjelojaliteter och kulturmisstänksamhet. Jerris fars plötsliga död, den 
fientlighet som familjen bemötts med samt den misstänksamhet och 
aggressivitet som hans äldre syster ger utlopp för inför grannar håller på att 
splittra det unga paret. Ideligen utsätts Jerri för lojalitetskonflikter. Ibland 
inordnar han sig passivt under sin systers ledning, ibland ger han aktivt stöd åt 
sin mor. Men han ställer också upp när Bella behöver hjälp för att leta efter 
Patrik, hennes lillebror. Under de få dagarna som boken berättar om, är Jerri 
ansatt av ständiga samvetskonflikter. Dessutom får han gång på gång 
smärtsamma påminnelser om att den diffusa fientligheten mot invandrare som 
han har erfarit så många gånger förr, kan, i ännu mer aggressiva former, 
invadera hans eget hem. 

I det följande visas exempel på avståndstaganden från invandrare som 
uttrycks av vanliga medelsvenssons. 

Främlingsfientlighet till vardags  

Svartskallen
Jesse är en mörkhyad 15-åring, född och uppväxt i New York, vars mamma är 
svenska. (Genberg, 1999) Sedan hans pappa dött, kommer de båda till Sverige 
och bosätter sig hos Jesses moster och hennes två tonårsbarn. Att härbärgera 
nykomlingarna tycks ställa till många problem, både ekonomiska och sociala. 
Dels hade moster tänkt hyra ut den del av villan som nykomlingarna från New 
York bosatt sig i, dels skäms Susanna och Andreas för sin ”niggerkusin”. (s. 13) 
Jesse trakasseras av flera killar när han kommer till den skola som hans kusiner 
går i. En gång, när någon ropar ”svartskalle” efter honom, börjar han ta av sig 
kläderna, för att, som han säger, visa att han är svart på flera ställen. Hans 
distansering mot skällsordet imponerar på hans mobbare och han får en del 
kompisar. För att göra intryck på dem, berättar Jesse uppdiktade historier om ett 
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ungdomsgäng i New York han var ledare för, om deras stölder och inbrott. 
Eftersom han är en främling, kan han, när han presenterar sig själv, välja de 
egenskaper som han tror är socialt accepterade och åtråvärda i hans nya miljö. 
(Goffman, 1956/1994) Klasskompisarna bryr sig inte om att ta vara på 
sanningshalten i hans berättelser. Allt är möjligt när man är en svart kille från 
New York. Det har de ju sett på amerikanska filmer. Jesse är helt oförstående 
när hans kusin grälar på honom för hans lögner. I stället hävdar han att Andreas 
avoga inställning beror på att kusinen är avundsjuk på alla tjejer som gillar 
Jesse. Killarna börjar bråka med varandra. Plötsligt riktar Jesse ett slag mot 
Andreas ansikte. Längre fram i boken ångrar han detta, ber om ursäkt vid flera 
tillfällen och är förlåten. Författaren rentvår Jesse även på ett annat sätt - hans 
handlingskraft och kreativitet räddar kusinerna från fångenskap hos skurkarna. 
Icke desto mindre förmedlas här en stereotyp om svarta grabbar som tar till våld 
för att lösa konflikter och som inte klarar av att slåss på ett ridderligt sätt.  

Jesses skryt och lögner straffar sig vid ett inbrott i skolan. Misstankarna 
faller genast på honom. Någon berättade för polisen om Jesses bedrifter i New 
York. Senare på dagen kommer polisen till deras bostad för att ta honom i 
förhör. Jesse blir rädd och hoppar ut från ett vardagsrumsfönster. Likväl blir han 
tillfångatagen av en patrullerande polisbil som underrättats om hans 
signalement i radion. (Stadsdelen där Jesse bor verkar till övervägande delen 
vara ”vit”.) Jesse försöker rycka sig fri, men får en smärtsam knuff med 
armbågen från en av poliserna. ”Inte ens om det funnits vittnen skulle någon ha 
sett att Jesse fick en smäll. Men det gjorde väldigt ont.” (s. 21) På polisstationen 
hävdar Jesse att han är oskyldig. Dessutom tycker han att: ”Det var precis 
likadant i Sverige som i USA – var man svart, blev man allas syndabock.” 
(s.18) Kriminalinspektören som förhör Jesse menar å sin sida att det är möjligt 
att Jesse har rätt eftersom främlingshatet finns överallt. Sverige är inget 
undantag. ”Men jag har också träffat på killar som använder sin hudfärg för att 
skylla ifrån sig och påstå att alla andra är rasister.” (s.25) 

Kriminalinspektören använder normalisering av främlingshatet som ett 
överslätande element. Han försöker också urskulda främlingsfientliga 
handlingar genom hänvisning till allmän praxis. Det verkar som om dessa 
handlingar därigenom kunde få sin legitimitet. Kriminalinspektören ger även 
uttryck åt en annan strategi – att generalisera från enskilda fall till alla som 
enligt honom kan placeras i samma (etniska) kategori. 

Det finns inte tillräckliga bevis för att Jesse är skyldig till stöld och han 
släpps ut från polishuset efter förhöret. Men skolkamraterna bedömer honom 
vara skyldig. Jesse blir totalt utfryst. Ingen pratar med honom, inte ens hans 
kusiner. Däremot tisslas och tasslas det bakom hans rygg och många gånger hör 
han ordet ”tjuv”. Så småningom lyckas Jesse övertyga sina kusiner om sin 
oskuld. Med deras hjälp spårar han upp gärningsmännen. När de får veta att 
Nisse, Tobbe och Göran är på väg att begå ett nytt inbrott, beslutar de att 



 83 

tillfångata inbrottstjuvarna. Samtidigt gör de en polisanmälan. Polisen anländer 
när kusinerna försöker hålla fast tjuvarna. Andreas syster som kommer 
inrusande strax därpå, får se att en av poliserna med våld bryter Jesse ner på 
marken. En rad hatiska ord slungas över pojkens huvud innan missförståndet 
klaras upp. Kommen på nytt till polisstationen, anklagar Jesse den polis som 
grep honom för rasism. Kriminalinspektören urskuldar sin kollegas beteende 
genom att hänvisa till att dennes far blev mördad av en svart kille. Jesse hävdar 
ändå att personlig tragedi inte berättigar en polis till att tycka illa om alla svarta. 
Kriminalinspektören genmäler att det inte är fråga om rättvisa utan om känslor. 
(s. 67)

Rättssäkerheten ställer krav på att alla individer behandlas lika oberoende av 
sin tro och politiskt övertygelse, etnisk härkomst, kön, ålder och social ställning. 
Boken visar att enskilda polismäns bristande professionalitet äventyrar 
rättsäkerheten samt, dessvärre, att denna uppenbara tjänstefel urskuldas av deras 
överordnade. Därmed förflyttas kritiken av en individs handlande mot kritiken 
av ett maktsystem. 

Berättelsen om Jesse fokuserar gruppstereotyper: Den handlar om hur lätt 
misstankar kanaliseras mot den som kan stämplas som avvikande. Den visar att 
beundran för en främling snabbt kan övergå i fördömande. Den handlar också 
om att den misstänkte tvingas bevisa sin oskuld, vilket strider mot 
grundläggande rättsprinciper. Boken uppmärksammar även att 
överrepresentation av invandrare i brottsregistret kan ge upphov till (alternativt 
förstärka) fientlighet mot invandrare inom poliskåren.  Samtidigt illustrerar 
boken att stödd från Jesses svenskfödda kusiner bidrar till en positiv utveckling 
från det ursprungliga utanförskapet till ökad integrering. 

Lindansaren  
En man har fallit ner från fjärde våningen och hamnat på asfalten. (Johansson, 
1995) En oförklarlig död. Rykten börjar cirkulera bland höghusen. Vad gjorde 
han på grannens balkong? Och varför hade han ett paraply med sig? Mannen 
var invandrare. Kanske var han en tjuv, eller alkoholist? Sjukskriven – men det 
verkar inte vara något fel på honom. Rykten tätnar. En nioårig svensk pojke vet 
hur det gick till men han tiger, eftersom han känner sig skyldig. Han tar på sig 
skulden för farbror Boleks död, farbror som var så snäll mot honom. Samtidigt 
känner sig Patrik lurad av farbror Bolek. Pojken trodde ju på mannens 
berättelser om att han var en berömd trapetskonstnär, och på att han kunde ta sig 
till grannens balkong för att öppna för pojken som blev utelåst. Och det gick ju 
bra från början. Men balkongdörren visade sig vara stängd - för undulatens 
skull. I upphetsning inför det stundande äventyret glömde pojken att berätta om 
detta. På tillbakavägen vacklade Bolek och föll. Pojken blir rasande. ”Du bara 
skröt! Du kan skylla sig själv, dumma idiot!” (s. 11) Men samvetsrösten går inte 
att få tyst på. ”Det är ditt fel. Det är du som har gjort att farbror Bolek är död.” 
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Det är fullt möjligt att en svensk före detta trapetskonstnär hade agerat på 
samma sätt. Pojkens förtvivlan och aggression skulle också kunna ha samma 
förlopp. Grannarnas misstänksamhet och undvikande av den olycksdrabbade 
familjen fokuserar däremot vardaglig främlingsfientlighet i en av sina 
skepnader. Det oförklarliga blir misstänkliggjort. ”Visst finns det många 
konstiga utlänningar. Det är mycket skit som man inte vet om. Men Bolek – 
njaej – det tror jag inte”, säger Patriks mamma när hon berättar den hemska 
nyheten i telefonen. (s. 27)  

Varje främling utgör ett konstant hot mot social ordning. Men i traditionella, 
stabila samhällen finns det en möjlighet att dela upp främlingar i vänner eller 
fiender.(Johansson, 1996, s 136) I ett anonymt samhälle med hög geografisk 
och social rörlighet är detta betydligt svårare att åstadkomma. Likväl, så fort 
man upprättar en psykologisk närhet till en främling, upphör han eller hon att 
vara en främling, eller snarare hamnar han eller hon i en annan kategori av 
främlingar. Uppdelning i olika kategorier främlingar synliggörs i Lindansaren.
Patriks mamma vet att pojken tyckte mycket om mannen och att Bolek ofta tagit 
hand om hennes lille son. Utan att förneka den negativa bilden av samtliga 
invandrare, vill hon därför lyfta ut mannen ur denna belastade kategori som 
andra utlänningar hamnar i. 

Den förfärliga händelsen bryter stelheten bland hyreshusen. Okända 
människor stannar i porten och pratar med varandra. ”Utlänningar förstås. Men 
varifrån kom dom? Var de turkar kanske […] Bara från Polen? […] Man 
begriper sig inte på de där utländska namnen, dem säger en ingenting, de låter 
så konstiga allihop […] Men grabben deras, han låter då precis som en svensk.” 
(s. 44) Distans mellan svenskar och invandrare mäts här både med geografiskt 
avstånd och med språkfärdigheter. Acceptans ökar med graden av 
språkbehärskning. Men perfekta språkkunskaper räcker inte. Utseende och 
namn stigmatiserar, liksom vanor och känslouttryck. Boleks sjukskrivning blir 
också föremål för grannarnas kommentarer. ”Det är många av dom där som inte 
gör någonting och inte vill göra någonting heller, så tänkte man. De bara går 
och hänger. Får bidrag. Lyfter pengar från försäkringskassan. Våra pengar.” (s. 
45) Åsikter ältas på bilparkeringen, i tvättstugan, i trappuppgången och på 
bänkarna runtom i sandlådan. Överallt där grannarnas vägar korsas, upprättas 
tillfälliga mötesplatser. ”Vad har de här över huvudtaget att göra? Påtänd. 
Rackarpack. Zigenare. Svartskallar. Tattarfasoner. […] Orden hängde där i 
luften man och man emellan, men ingen sa dem högt och rakt ut i luften, om 
man inte var hundraprocentigt övertygad om att den man pratade med hade 
samma åsikt förstås. Nej, ingen ville vara ensam och först med att uttala så 
förbjudna tankar.” (s. 45) Man pratar i stället om att de har annan moral, andra 
värderingar, att de inte tänker på samma sätt.  

Vuxna har kunskap om att invandrarfientliga yttringar inte är politiskt 
accepterade och de försöker anpassa sin sociala fasad därefter. Uppfattar de 
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däremot människor som likasinnade, behöver de inte skylta med sin 
välanpassade yttre. (Goffman, 1956/1994)Genom att öppet vädra sina 
fördomar, kan de i stället skapa en tillfällig samhörighet. Författaren låter 
underförstå att främlingsfientliga attityder finns latent hos många människor. 
Endast på detta sätt blir det begripligt att en tragisk händelse ger upphov till en 
så gott som enad front mot invandrare.  

I denna fientliga och misstänksamma öken placeras små oaser av uppriktigt 
medlidande, vänlighet och tafatta hjälpförsök, men ingen allvarlig strävan att 
föra den olycksdrabbade familjens talan. De hade ju inte något umgänge med 
andra invånare i hyreshusen. I början bjöd de sina närmaste grannar och 
grannfrun tänkte bjuda tillbaka, men det kom alltid någonting emellan. 
Skildringen lyfter en oförskylld social isolering, där djupare privata kontakter 
med den svenska majoriteten saknas trots långvarig vistelse i landet.  

Patrik lever med sin hemlighet i total ensamhet. Han är ständigt på sin vakt 
för att inte förråda sina känslor. Han är rädd att de andra förstår att han var 
inblandad i Boleks död. Pojkens utsatthet får sitt utlopp i klottret i porten. 
”Zijenare. Svartskalle. Bolek var hög. Bolek kan skylla sej själv. Stick hem 
svartskalar. Tjyv. Knarkare. Bolek jög.” (s. 73) Patrik tog till sig alla skällsord 
han hörde och fyllde på förrådet som han redan hade. ”Han hade samlat åt sig 
mycket, som folk i huset och på gården hade låtit slinka ur sig. […] När så 
många, nästan alla, sa samma sak, då var det väl sant?” (s. 76) ”Vem hatade 
han, det visste han inte, inte farbror Bolek. Kanske hela världen som inte hjälpte 
honom ur det här. Han visste att han svek sin vän, men skrev det i alla fall.” (s. 
80)

Så småningom uppklaras Patriks ofrivilliga roll i dramat och Boleks fru låter 
pojken tro att tragedin berodde på att mannen inte hade på sig sin lyckoamulett. 
Men ingen, förutom Patriks syster och hennes pojkvän får veta att de hemska 
orden som skrevs i portuppgången var pojkens verk. Denna gemensamma 
hemlighet svetsar dem samman i en vuxen identitet. Lindansaren, i likhet med 
många andra ungdomsböcker, erbjuder katarsis i slutscenen. Men i sin mörka 
underström skildrar boken en process där barnen smittas av de vuxnas 
misstänksamhet och främlingsfientlighet; där invandrare får personifiera det 
som är främmande och mystiskt. I en sådan miljö socialiseras barnen till ett 
tankesätt som drar en demarkationslinje mellan ”vi” och ”de” och till att påföra 
”dem” negativa och underlägsna drag. Författaren visar att främlingsfientlighet 
är ett vardagsfenomen. Den miljö som boken är förlagd till är inte socialt 
belastad på något sätt. Händelsen utspelas i en anonym förort där svenskar tycks 
vara i majoritet. 
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Invandrarfientlighet som ideologi – om institutionaliserad 
rasism

Alex Borell och rasisterna 
I sin långsamma vandring genom Stockholms centrum, kommer Alex och Julia 
till Gamla Stan. Flera gånger stannar de för att kyssas. Hänförelsen avbryts 
brutalt när Alex får en hård knuff i ryggen. ”Unnan, svartskallelover!”. Julia får 
tårar i ögonen. ”Inte ett ord till försvar fick jag ur mig. Jag bara stod där som en 
undergiven mes och stirrade efter dem.” – kommenterar Alex denna händelse i 
efterhand. (Larsson, 1993, s. 13) 

Efter ett tag lyckas de försjunka i sin tvåsamhet på nytt. Och ånyo invaderas 
den, denna gång av en svarthårig man på flykt undan flera skinheads. Alex drar 
in Julia i en nisch. Själv börjar han knäppa bild efter bild, trots att förövarna 
kommer ikapp den flyende och börjar sparka honom. Julia skriker: ”Alex, sluta 
fotografera. De dödar honom!” Men Alex befinner sig i trance. Han fick sitt 
scoop. Julia står inte ut med att åse misshandeln av den liggande mannen. Utan 
en tanke på sitt underläge, skyndar hon för att förhindra övervåldet. Alex hinner 
inte stoppa henne. Med ett hånflin utdelar en av skinnskallar ett slag med näven 
i Julias ansikte. Hon faller, huvudet slår mot kullerstenarna och hon förlorar 
medvetandet. Hela tiden finns människor runtomkring, i restaurangdörren och 
på gatan i hörnet, men ingen kommer till undsättning. En kvinna skriker i 
fönstret: ”Polisen är på väg. Jag har ringt polisen.” (s. 15)  

Denna incident visar att oberoende av hur väl integrerad en invandrare är, 
kan hon eller han utsättas för trakasserier enbart på grund av sitt utseende samt 
att dessa trakasserier är mycket svåra att värja sig mot, eftersom de kan komma 
från helt okända människor. Dessutom kan förföljelser drabba både invandrare 
och dem som befinner sig i deras sällskap. Illdådet som beskrivs här utförs av 
skinnskallar. Det kunde kanske förhindrats om människorna som befann sig i 
närheten aktivt ingripit. 

Utgör åsidosättande av egen säkerhet när en främling hamnar i fara ett 
särdrag för politiska flyktingar och deras barn? Kan den vanlige medborgarens 
passivitet inför invandrarfientliga handlingar uppfattas av förövarna som tyst 
uppmuntran? Är det typiskt för svenskar att förlita sig på att tillkallad 
ordningsmakt stoppar ett pågående brott i stället för att ingripa själva? Skulle 
vittnena komma till undsättning om den misshandlande såg ”svensk” ut? Boken 
formulerar inte dessa frågor explicit. Inte heller ger den några fingervisningar 
för tolkningar. Men den inbjuder läsaren till att resonera om dessa spörsmål. På 
en punkt är den mycket tydlig – den förmedlar ett klart antirasistiskt budskap 
(mer om detta längre fram). 

Julia ligger kvar medvetslös efter att ha blivit slagen av en av skinnskallarna 
när polisen anländer till platsen. Alex vill att polisen ska följa efter 
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brottslingarna och pekar ut deras flyktväg. Men poliserna har inte bråttom att ta 
fast förövarna. I stället börjar de detaljerat utfråga honom. De upprepar sina 
frågor och ber om ytterligare upplysningar. Tiden går. Poliserna är artiga, 
vänliga men ytterst beslutsamma. Alex får inte följa med Julia till sjukhuset 
eftersom en av poliserna envisas med att pojken skall redogöra för 
händelseförloppet ännu en gång - för nyanlända journalister. Och Alex gör 
detta, därför att han inpräntats lydnad inför ordningsmaktens auktoritet. Ställd 
inför frågan om han kan identifiera gärningsmännen, drar han sig till minnes sin 
iver att registrera misshandeln med kameran. ”Journalisten ville naturligtvis ha 
rullen, men den kortklippte polismannen snappade åt sig den.” (s. 20) Framöver 
visar det sig att det viktiga bevismaterialet försvinner. Polisen förklarar att 
filmen var förstörd. Alex har svårt att tro på det, trots att han får filmen tillbaka i 
utbyte mot kvittot. Så småningom får läsaren allt fler indicier på att en av 
poliserna aktivt motarbetar försöken att fastställa förövarnas identitet. 

Mitt i natten väcks Alex av en telefon. Men rösten är inte sköterskans som 
lovade ringa ifall Julias tillstånd försämrats. Rösten hotar att han, Alex, som 
förråder sin egen ras får sota för det. (s. 26)  

Tack vare en tidningsartikel blir händelsen känd också i Alex skola. 
Svenskläraren vill på en gång sätta igång en diskussion om rasism och Alex får 
stort utrymme att uttala sig. De två VAM-sympatisörerna i klassen sitter tysta. 
Läraren undviker att ställa direkta frågor till dem. (s. 29) Det får Alex göra i 
stället. Vuxnas svek mot ungdomar poängteras här tydligt. 

VAM-anhängare vill skrämma Alex genom att spraya i hans port - ”Akta 
dig! VAM”. Skinnskallarna försöker få tyst på honom även handgripligen. Två 
av dem håller utkik efter honom och anfaller honom med var sitt järnrör. Alex 
lyckas undkomma men hans kamera totalförstörs. En bilist skjutsar honom till 
polisstationen för att göra en anmälan. Om igen får Alex en känsla att polisen 
inte bryr sig. 

På sjukhuset får pojken höra att Julia inte har någon känsel i benen. Kanske 
kommer hon aldrig att kunna gå. Skakad av denna vision, törstar Alex efter 
hämnd på skinnskallarna. Bokens fortsättning liknar alltmer en äventyrsroman, 
där en modig ensam hjälte kämpar för att skipa rättvisa. 

På hemvägen får Alex syn på en starkt berusad skinnskalle liggande vid 
kajen. Det är en av förövarna från kvällen innan. Pojken vittjar fyllots fickor i 
hopp om att kunna identifiera honom. Därefter binder han fast honom med en 
cykelvajer kring midjan och armar, kedjar fast vajern och sänker fyllot i vattnet. 
Alex väntar tills skinnskallen nyktrar till så pass att han kan se upp. ”Aldrig har 
jag sett en sådan rädsla i någons ögon förut. Det var en naken skiträdd rädsla av 
den sort som han själv älskade att sprida omkring sig.” (s. 58) Alex tvingar 
killen att erinra sig misshandeln från dagen innan. I raseri för att skinnskallen 
inte visar någon ånger, utdelar Alex flera slag mot hans huvud och hotar att 
döda honom. Därpå avlägsnar han sig från kajen. För att få honom uppfiskad, 
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ringer Alex polisen och berättar om att en människa hänger fastkedjad vid 
kajen. Medveten om sitt brott anmäler han detta anonymt. Samtidigt, för att 
försäkra sig om att skinnskallens illdåd kommer till allmänhetens kännedom, 
ringer han, också anonymt, till TT:s redaktion och upplyser om namnet på den 
som slog Julia medvetslös dagen innan. 

Under sin misshandel av skinnskallen ger sig Alex skyldig till flera brottsliga 
handlingar. Författaren tycks ändå urskulda hans agerande genom att antyda att 
förlorad tilltro till ordningsmaktens hantering av brott kan föranleda 
hämndaktioner som i medborgarnas ögon återställer ordningsbalansen. I sin 
besvikelse över det etablerade systemets oförmåga att bekämpa våld, lämnar 
Alex (tillfälligt) sin roll som laglydig samhällsmedlem och tar på sig uppgiften 
att skipa rättvisa på egen hand. Pojken följer traditionen av ensamma ädla 
riddare, som gjorde sig skyldiga till en rad olagligheter på väg mot sina högt 
uppsatta mål. ”Mod, framåtanda och företagsamhet, det är honnörsdygder i den 
traditionella (och konventionella) ungdomslitteraturen för och om pojkar” - 
skriver Vivi Edström. (Edström & Hallberg, 1984, s. 16) Alex Borell och 
rasisterna platsar väl in i denna genre. 

Samma kväll blir Alex överfallen bakifrån och är nära att drunkna. Han 
räddar sig genom att simma under flera båtar. När han äntligen vågar lämna sitt 
gömställe, ringer han hem för att berätta för sina föräldrar att de skall anmäla 
honom försvunnen. Alex bestämmer sig för att söka skydd hos Julias föräldrar. 
”Jag är förföljd, sa jag. Dom är ute efter mig! De förstod precis utan att jag 
behövde förklara vilka dom  var.” (s 81) Samhörigheten bygger på att Julias 
föräldrar upplevde liknande situationer i Chile under militärdiktaturen.  

Dagen därpå beger sig Alex ut på nya äventyr, till ett rasistmöte. Denna gång 
är han sminkad och förklädd till flicka. För att kartlägga mötets deltagare får 
Alex låna Julias pappas kamera som användes för smygfotografering i Chile. På 
mötet får Alex syn på den polis som han tidigare kommit i kontakt med, liksom 
några av de skinnskallar han kände igen från misshandeln i Gamla Stan. Nu är 
han helt övertygad om att denne polis avsiktigt har förstört hans bildmaterial. 
Efter ytterligare bravader, tar sig Alex till Kvällstidningen, där han hade sin 
prao. Med hjälp av en journalist han känner sen förr, lägger han ett pussel av 
händelser till en sammanhållen förklaringskedja. Bilder han tog på mötet 
framkallas och journalisten känner igen flera av ultrahögerns portalfigurer. 
Andra journalister bidrar med sin kunskap. Så småningom växer det fram bevis 
mot ultrahögerns hemliga internationella förbindelser.  

I berättelsen presenteras ett brett register av invandrarfientliga handlingar. 
Det skildras hur rasistiska åsikter förmedlas och vilka organisatoriska former de 
tar. Därtill belyses rasisternas förankringar både i poliskåren och bland 
ekonomiskt mäktiga män. Författaren visar avståndstagande och öppet förakt 
för icke-verbala, våldsbenägna skinnskallar. Samtidigt visar han hur dessa män 
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utnyttjas hänsynslöst för sina syften av rasismens ideologiska företrädare. 
Dessutom berättar han om de ledande rasisternas paranoida fanatism.  

Den fråga som sysselsätter en vuxen läsare, som inte låter sig ryckas med av 
Alex bravader, kan formuleras på följande sätt: hur kunde en knappt sextonårig 
grabb, må hända ytterst djärv och utrustad med en stor dos av tur, lyckas få fram 
de bevis mot ett rasistiskt nätverk som säkerhetspolisen förgäves har försökt att 
skaffa? Deras spaningsresultat ter sig ytterst klena jämfört med pojkens, trots 
resurser som pojken helt och hållet har saknat. Läsaren kan dra slutsatsen att de 
kanske inte ansträngt sig tillräckligt hårt. 

I sitt fördömande av rasism i alla dess skepnader tar boken en klar politisk 
ställning. Den visar också att samhällets maktapparat tycks vara 
handlingsförlamad när det gäller att bekämpa den organiserade, våldsamma 
rasismen. Sist men inte minst pekar boken på att denna handlingsförlamning 
kan leda till att vissa medborgare själva börjar skipa rättvisa.  

Strukturell rasism 
Organiserad rasism och fientlighet mot invandrare till vardags lever i symbios 
med varandra, även om vardagsfientlighet mot invandrare stundom tar kraftigt 
avstånd från organiserad rasism. (Bergman & Swedin, 1986) Strukturell rasism 
kan inte kopplas samman med någon sammanhållen främlingsfientlig ideologi i 
ett samhälle där all diskriminering på grund av etnisk härkomst och 
trosföreställning är förbjuden. Dess förhållande till vardagsrasism vilken 
utrycks genom konkreta individers handlingar och värderingar är mer 
komplicerad. Strukturell rasism visualiseras genom den existerande etniska 
segregeringen såväl på arbetsmarknaden som inom boendet. Invandrare är 
statistiskt överrepresenterade bland arbetslösa och bland dem som utför lågt 
kvalificerade arbeten samt bland dem som lever i mindre efterfrågade 
bostadsområden. Likväl finns det inte något absolut samband mellan att vara 
invandrare och att vara arbetslös eller att bo i gettoliknande enklaver. 14 

14 Den etniskt blinda förklaringen till invandrarnas höga arbetslöshet förutsätter ett 
tydligt samband mellan invandrarnas svårighet att få ett fotfäste på arbetsmarknaden 
och deras sämre utbildningsmeriter. Men endast en mindre del av skillnader i 
sysselsättning mellan invandrare och svenskar kan förklaras genom 
utbildningsskillnader mellan de båda kategorierna. (de los Reyes & Wingborg, 2002:13) 
Ekonomiska problem och dålig insyn i existerande bostadsmarknad kan förklara 
ansamling av nykomna invandrare till bostadsområden med dålig standard och eftersatt 
service. Många invandrare stannar likväl permanent i dessa bostadsområden. (Molina, 
1997) De boendes egna preferenser utgör inte tillräcklig förklaring för existens av 
invandrartäta områden, ty många invandrare vill, men inte klarar av, att flytta. 
Invandrarnas mer eller mindre frivilliga isolering i geografiskt avskilda områden kan 
bidra till färre spänningar mellan dem och majoritetsbefolkningen. Parallellt leder dock 
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Oavsett etnisk bakgrund får samtliga vuxna individer som hamnar i ekonomiskt 
bidragsberoende sämre valmöjligheter än de som är självförsörjande. Således 
kunde man påstå att samhällets sociala strukturering fungerar som ett etiskt blint 
fenomen. Samtidigt föranleder överrepresentation av invandrare bland dem som 
befinner sig långt ner i samhällshierarkin en farhåga om att en del av 
invandrarna har hamnat där inte på grund av sina individuella egenskaper, utan 
till följd av majoritetens misstro mot invandrares kompetens och förmåga. 
Denna misstro utgör en hörnsten för vardagsrasism.  

Dödspolare
Majoriteten av familjer i Alby är av invandrarursprung. Max, en tonårskille 
född i Sverige av finska föräldrar, för statistik i förortens Centrum. Mitt på 
dagen syns där nästan enbart ”blattar”, men på eftermiddagen blir proportionen 
jämnare. Därefter ändras proportion på nytt - ju senare på kvällen, desto fler 
svartskallar. ”Kring kafeterian var det bara svartskallar. Ljushårig som han var, 
trodde han att han måste se ut som en albino.” (Persson, 1994, s. 108)  
Liksom många andra, drömmer Max om att flytta från förorten. Men för att 
förverkliga drömmen, behöver han pengar. Pengar ses också som en möjlighet 
till högre status i gänget. För detta ändamål räcker mindre summor. 
Småkriminalitet är en utväg. Skildringar av kriminella tonårsgäng är inte något 
nytt drag i ungdomslitteraturen, ej heller är de specifika för litteratur om 
invandrare. Som jämförelse kan nämnas Harry Kullmans berättelser från 
Stockholms arbetarkvarter. (Hedén, 1983) Både de psykologiska mekanismerna 
som driver unga killar mot brottsliga handlingar och deras övertygelse om 
avsaknad av framtidsutsikter är parallella hos Kullman och hos Persson. Det nya 
är däremot formerna för brottsligheten.  

I öppningsscenen befinner sig Max med sin polare i en lägenhet hos en man 
som de träffat i en videoshop bläddrandes bland porrullar. De erbjuder honom 
en amatörproduktion och mannen nappar. Pojkarna vill lura mannen på mer 
pengar. När mannen börjar tafsa på Max, försvarar han sig genom att skvätta 
alkohol på sin skjorta. Därefter, under hot, tvingas mannen att gå ner till 
tvättstugan och tvätta skjortan. Under tiden planerar killarna att länsa 
lägenheten på allt av värde. Mannen är förutseende. Innan han låser in dem i 
lägenheten, vittjar han deras jackor och får tag på en legitimation i Max ficka. 
När killarna konstaterar att det inte går att ta sig ut ur lägenheten förstör de 
inredningen, för att därefter hoppa från balkongen. 

Eftersom de båda är omyndiga, lämnas deras ärende, efter de inledande 
polisförhören, över till socialassistenten. Max är duktig på att dupera 
människor. Han berättar till socialassistenten en rörande historia om 

denna isolering till integreringssvårigheter samt till att demarkationslinjen mellan ”vi” 
och ”de” får sitt rumsliga uttryck. 
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föräldrarnas svek. Kvinnan han samtalar med fylls av medlidande. Max 
utnyttjar detta samtidigt som han innerst inne hånar hennes goda vilja. (Boken 
består till stor del av hans inre dialog.) Det är betydligt lättare att utnyttja 
människor när man distanserar sig från dem. Max är stolt över att behärska 
denna överlevnadskonst. Han har lärt sig att växla mellan flera av sina jag-
fasader – han har en för poliser, en annan för social assistenten och ytterligare 
en för sina polare. Endast i sin avskildhet vågar han att ta av sig sina masker. 

Gänglivet i Alby bjuder inte på många ljusa stunder. Polare förråder eller 
sviker varandra, dels för att svära sig fria från ansvaret, dels för att klättra upp i 
gängets hierarki. De som är på väg utför, sparkas hänsynslöst ut från 
gemenskapen, för att de andra är rädda att misslyckanden kan smitta dem. Olika 
etniska grupper bevakar sina revir och betraktar andra som fiender. Kampen om 
”marknaden” som avsätter smuggelgods skördar många offer. Boken skildrar 
både socialisering in i kriminalitet och dess konsekvenser med ung bråd död 
som kantrar ”polarnas” vardagstillvaro. Situationer som skildras är ingalunda 
specifika för invandrare, utan gäller snarare för proletariatets lägsta skikt. 
Motsvarande skildringar finns, sedan lång tid tillbaka, både i skönlitteratur och i 
sociologiska verk. Detta minskar inte bokens förtjänst som ett inträngande 
porträtt av strukturrasismens förödande konsekvenser. 

Invandraren som skurk 

Balladen om Sandra Ess 
Jesse i Svartskallen är ingen skurk, trots att han bli betraktad som en sådan. Inte 
heller Zeb Farouk kan placeras i denna kategori, ty hans brott är otrohet. 
(Möller, 1999) När Sandra ertappar honom med en annan tjej, straffar hon hans 
trolöshet genom att slå honom i huvudet med en tegelsten. Zebs skador är svåra 
att överblicka men inte livshotande. Efter en kort vistelse på sjukhuset blir han 
så pass återställd att han får fara till Arvidsjaur för att göra sin militärtjänst. Zeb 
drömde om att bli antagen till fjälljägarförbandet, och han fylldes av stolthet när 
beskedet kom att han tillhörde de utvalda. Därför är han oförstående inför 
Sandras fråga varför det är så viktigt. För honom är militärtjänsten en självklar 
plikt för att i framtiden kunna försvara sitt land. Och han betraktar tydligen 
Sverige som sitt land. Möjligen tyder hans val av den speciellt krävande 
tjänstgöringen även på att han söker en bekräftelse på att landet han identifierar 
sig med betraktar honom som en fullvärdig medborgare, dessutom en av sina 
bästa.

Sandra slipper rättsliga påföljder, eftersom Zeb vägrar anmäla misshandeln. 
Men i småstaden, där Sandra och Zeb bor, diskuteras händelsen offentligt. Ett 
erbjudande om ett vikariat på Hemmet för Gamla med Särskilda Behov i 
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Stockholm ger Sandra möjlighet att fly från uppståndelsen kring hennes person. 
Och hon bestämmer sig att flytta.  

Marek arbetar under sommaren svart på ett bygge. Tillsammans med andra 
svartjobbare renoverar de det hus där Sandra får sin tillfälliga bostad. Det är inte 
helt klart om ”svartjobbare” kan betraktas som riktiga skurkar. Visserligen 
bryter de mot gällande lagar. Men detta brott ses med överseende av en stor del 
av Sveriges befolkning. ”We are sort of illegals, sa Marek med ett ursäktande 
flin. We are cheaper than the Swedish workers.” (s. 63) Sandra frågar om detta 
innebär att de kan kastas ut från Sverige vilken dag som helst och Marek 
bekräftar detta.

Sandra känner sig ensam och övergiven. 15 Därför fäster hon sig snabbt vid 
Marek. Han verkar klok, omhändertagande och varsam mot Sandra. Men är 
hans sympatiyttringar äkta, eller spelar han ett spel för att förhindra att Sandra 
anmäler honom och hans polare till polisen? Föds dessa misstankar om Mareks 
falska spel inom Sandra därför att hon saknar en grundläggande tillit till 
människor (hennes mor drunknade när flickan var liten), eller genomskådar hon 
Mareks dubbelspel? En gång frågar Sandra om han är ärlig mot henne. ”Yes I 
have, sa han med övertygelse. But I didn´t expect you to belive it. I never expect 
people to believe in me.” (s. 115) I avslutningsscenen får Sandra, efter enträget 
vädjande, Mareks adress. Samtidigt påpekar han att hon inte kan räkna med 
honom och att hon enbart blir besviken ifall hon besöker honom. Är dessa 
garderingar typiska för en människa som uppfostrats under mycket hårda 
villkor, i början på ett barnhem med fysisk misshandel till vardags, och sedan 
bland kriminella? Tycker Marek att Sandra först och främst skall söka kontakt 
med Zeb, som hon väntar barn med? Eller vill Marek inte längre veta av 
Sandra? Boken lämnar ett öppet utrymme för tolkningar. Det faktum att Marek 
lämnar Sverige tillsammans med de riktiga brottslingarna kan ses som en 
antydan om hans andliga släktskap med dem. Eller är det endast en bekväm 
lösning på ett transportproblem? 

I de böcker som analyseras här skildras också en rad riktiga skurkar med 
utländsk bakgrund, såsom våldtäktsmän (Möller), narkotikalangare (Persson) 
och vapenhandlare (Larsson). 

När Sandra tillbringar en natt tillsammans med Marek och anförtror sig åt 
honom, väntar hon att se honom igen. Men Marek visar sig inte på två dagar. 
Inte heller pågår det något byggarbete utanför hennes fönster. Sandra oroar sig 
för att Marek blev tvungen att lämna landet innan hon fick chansen att lära 
känna honom bättre. Hon känner endast till hans förnamn och hon bävar inför 
möjligheten att han, i likhet med andra människor hon fäst sig vid tidigare, 
försvinner spårlöst. Därför beger sig Sandra till campingplatsen där 

15 Tidigare, innan Sandra träffade Zeb, brukade hon skära sig i armarna när hon kände 
sig ensam. ”Och jag var arg för att jag var tjock och ful och ensam och det var rätt åt 
mig att ingen kunde tycka om mig.” (Möller, 1999,  s. 11) 
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svartjobbarna hade sin husvagn uppställd. Marek är inte inne men de andra 
hävdar att han kommer snart. De bjuder henne att stanna och vänta på honom. 
Hon får mat och vodka, mycket vodka. Efter en stund flyttar sig två av dem 
närmare henne och börjar tafsa på henne. ”Flera gånger hann jag nästan fram till 
dörren men de fick tag i mig igen.” […] ”Karel hade slitit upp min tröja och 
vräkte sig över mig. Blixtlåset i mina jeans slets upp. Jag spottade på honom, 
försökte bita honom medan den andra, som Karel kallade för Fjodor, gav mig 
örfilar.” […] ”På något sätt lyckades jag ta mig loss. Jag tror att jag bet en av 
dom i handen och knäade Karel i skrevet.” […] ”Sen var de ifatt mig. Jag minns 
bara en hård trädstam bakom min rygg.” […] ”Två vidriga hanndjur slet i mig.” 
(Möller s. 132)  

Marek anländer under pågående våldtäkten. De andra blir rädda och flyr in i 
husvagnen. Medan Sandra kräks och sköljer sig under en kran med iskallt 
vatten, sparkar Marek i raseri på dörren. Sedan bär han henne, skakande av kyla 
in i bilen och in i hennes lägenhet. Sandra är helt viljelös och låter Marek släpa 
henne in i duschen, klä av henne och tvätta henne rent i varmt vatten. ”Jag ville 
bara sitta där, resten av mitt liv, i den varma duschen med vatten rinnande över 
mig.” (s. 133) ”Du frågade om jag ville till polisstationen. Men jag ville inte 
anmäla någonting. Jag orkade inte, ingenting kunde bli bättre av det.” […] 
”Marek satt på en stol. Han vaktade mig. Inget ont kunde hända mig när han var 
där.” (s. 134) 

Det är svårt att hantera denna avskyvärda scen. Det är frestande att förtiga 
den. Avståndstagande kunde också markeras genom att stämpla bokens 
författare som rasist. Man kan även värja sig mot bilden genom att teoretisera 
den – Sandra som genomgående framstår som subjekt (boken är delvis skriven 
som en inre dialog) vill, när hon inte längre kan försvara sig, uppfatta sig själv 
som objekt. Scenens nakna brutalitet aktiverar tydligen många 
försvarsmekanismer hos läsaren. 

I mitt material finns det inte någon annan skildring som i sin skarpa 
polarisering av invandrare kan jämföras med denna dramatiska scen – Marek 
som står för tryggheten medan förövarna förkroppsligar övergrepp. Författaren 
söker inte några förmildrande omständigheter för det avskyvärda. Samtidigt 
solkas Mareks gestalt genom att han lämnar landet tillsammans med 
våldtäktsmän.

Alex Borell och rasisterna  
Julia är ett offer för rasisternas dåd. (Larsson, 1993) På sjukhuset kommer hon 
ihåg mannen som blev misshandlad av skinnskallar i Gamla Stan, och ber sina 
föräldrar att sända en hälsning till honom. Men Ivan Boriç finns inte längre kvar 
på sjukhuset och han svarar heller inte i telefon. Julias pojkvän, Alex, åtar sig 
att hälsa på honom med blommor. Dels vill han avlasta Julias föräldrar, dels 
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önskar han att fylla tiden i väntan på besked om Julia kommer att få bestående 
men efter överfallet. Mannen som Alex hälsar på verkar både rädd och 
misstänksam. Mot bakgrund av det som nyligen har skett, bör det inte uppfattas 
som uppseendeväckande. Men Alex misstänker att mannen döljer något, 
eftersom han bedyrar att k-pisten, som Alex såg under hans jacka då han 
misshandlades av skinnskallarna, tillhörde förövarna. Så småningom lyckas 
Alex få fram indicier som pekar mot att Boriç kan ha varit inblandad i en 
vapenstöld i ett militärförråd. För att få sina misstankar bekräftade, besöker han 
mannen på nytt. Den gången är dörren olåst. Bakom skynken i vardagsrummet 
får Alex syn på boxar med vapen och i badrummet på lägenhetsinnehavaren – 
som är skjuten mitt i pannan. Alex kontaktar genast polisen, men det tar en lång 
stund innan han lyckas övertyga poliserna att bege sig till mannens lägenhet, ty 
inte en enda polisman vill tro på det Alex berättar. När de äntligen anländer till 
lägenheten är liket borta; så även alla vapen från vardagsrummet. 

Ingen av dessa skurkar har en huvudroll i respektive böcker. Varken deras 
brott eller eventuella straff de får utgör berättelsernas nav. Men deras brott, även 
om de, såsom Ivan Boriç, uppträder ensamma på scenen, kräver samarbete med 
andra. I våldtäktsscenen finns tre förövare. Betydligt fler är inblandade i 
handeln med narkotika i Alby. 16Därmed kan brottets stämpel lätt överföras från 
den enskilde invandraren till invandrarkollektivet.  

Litterär fiktion behöver inte återge en oförmedlad bild av verkligheten. Även 
om inte en enda invandrare i Sverige hade begått ett brott, kan författaren göra 
alla invandrare till brottslingar. Och omvänt – det är också fritt för honom eller 
henne att utmåla samtliga invandrare som änglar. Att förse skurkarna med 
egenskaper från en annan kulturkrets är ett mycket vanligt grepp i 
populärkultur, se exempelvis Bond-filmerna. Böckerna som analyseras här 
följer denna tradition. Brotten som skurkarna i mitt material begår är 
avskyvärda – gruppvåldtäkt, brott mot människors liv för vinnings skull och 
brott mot landets säkerhet. Brottens extrema karaktär ger därmed en 
fingervisning om att det snarare är avvikelser, än invandrarnas vanliga 
egenskaper. Icke desto mindre kan dessa skildringar bidra till ett 
misstänkliggörande av och distansering från samtliga invandrare genom en 
mekanism som brukar kallas: ”guilt by association”: kan några göra sig skyldiga 
till dessa avskyvärda brott, kan förmodligen betydligt fler göra sig skyldiga till 
mindre allvarliga överträdelser. Som ett eko från skildringarna av vardagsrasism 
i Lindansaren upprepas misstanken om att ”de har en annan moral”. (Johansson, 
1995)

16 En libanes som äger ett gym i Alby, har skaffat sig denna rörelse tack vare 
narkotikahandeln. Gymmet förser honom med kontanter och möjlighet att tvätta svarta 
pengar. Den ses också som en avsättningsmarknad för anabola steroider. Mannen är en 
hänsynslös skuldindrivare mot sina klienter. Dessutom försöker han värva tonårsgrabbar 
som kurirer och hjälpredor. En dag faller han offer för andra kriminella invandrare.  
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Berättelsenas ”vita fläckar 
De ungdomsböcker som analyseras här är nutida realistiska skildringar med en 
viss dos av pedagogiska föresatser. I berättelserna vävs in ”den speciella 
uppfostringsfilosofi som vuxna vill föra ut i texter för nya generationer”. 
(Edström & Hallberg, 1984, s 11) Mest explicit görs detta i Alex Borell och 
rasisterna: ”Vi talade om etnocentricitet, det där ordet som tycks vara så svårt 
att fatta innebörden av. […] Allt annat än det som är invant och hemtamt är 
konstigt och farligt och mindervärdigt tror man. Är en invandrare kriminell drar 
man alla över en kam. Har en invandrare ett jobb har den stulit det från någon 
”urinvånare” och har han/hon inget jobb så är han/hon en parasit som lever på 
skattepengar.” (Larsson, 1993, s. 113f). 

Men trots att maningar till empati och tolerans präglar samtliga här 
analyserade böcker, smyger sig både stereotypering av gestalter och fördomar 
in. I synnerhet gäller detta skildringar av vuxengenerationen. I Dödspolare
(Persson, 1994) framställs finska föräldrar som barnmisshandlare eller som 
alkoholister. Chilenska och polska invandrare framställs som impulsiva, 
känslostyrda och högljudda såväl i Alex Borell och rasisterna (Larsson, 1993) 
som i Lindansaren. (Johansson, 1995) I Alex Borell och rasisterna 
karakteriseras Julias far på följande sätt: ”Det var då Julias pappa flög upp. 
Hans händer grep tag i min jacka och han faktiskt lyfte mig ett par decimeter 
upp i luften. Hans ögon blixtrade och han flämtade tungt innan orden 
strömmade ut genom munnen. […] Försvinn, cobarde. Försvinn härifrån, 
cobarde.” (s. 22f) I Lindansaren skildras den bortgångne Boleks fru och hans 
dotter i en följande scen: ”Det föreföll att vara något slags uppträdande på gång. 
Elzbieta gapade och skrek, hon slog ut med armarna.” (Johansson, 1995, s 69), 
”Halina fortsatte att gråta sin klagande gråt. Elzbieta stod och blundade och 
rabblade böner.” (s. 73) Visserligen levererar böckerna förklaringar till dessa 
extrema beteenden, de sätts i samband med dramatiska händelser. Dessutom 
nyanseras bilden i efterhand. Men första intrycket blir tydligt – de är inte som 
vi, vilka vi och de än må vara. Ungdomsböcker om främlingskap mot 
invandrare löper därmed risk att bidra till att sprida stereotyper och fördomar. 
Men denna risk måste vägas mot berättelsernas otvetydiga förtjänster – de lyfter 
upp latenta stämningar hos vanliga människor, stämningar som ofta, i politiskt 
korrekt välmening, täcks över av toleransens polityr. 

Det genomgående ledmotivet i de analyserade böckerna är ungdomars 
utsatthet. Det gäller såväl grupptryck som brott. Invandrarskap ställer till 
problem för den individ som får denna stämpel på sig. Varken längden av 
vistelsen i landet, graden av språkbehärskning eller social anpassning skyddar 
invandraren mot negativt bemötande från ”genuina svenskar”. Invandraren bär 
därför med sig en beredskap att bli särbehandlad. Ställd inför faderns plötsliga 
död försöker Jerzy finna en rimlig förklaring. Han analyserar alla eventualiteter 
och snacket efteråt. ”Jävla utlänning, så skulle det nog låta. Tokig svartskalle! 
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Sånt hade han ju hört. […] Säkert skulle det bli snack om självmord också. Och 
om knark förstås. Hela det vanliga köret skulle komma.” (Johansson, 
Lindansaren, s. 37). 

Skildras invandrares problem, fästes uppmärksamheten på den etniska 
majoritetens negativa bemötande. Brottas invandrare med identitetssplittring 
belyses ett växelspel mellan det yttre och det inre. Ett central tema i den senare 
typen av böcker (t.ex. Annika Holms) är problematisering av dualism mellan 
svek och trofasthet i förhållande till föräldrarna.  

”Frånvaron av goda auktoriteter är påfallande i ungdomslitteraturen. Även 
om föräldrarna inte alltid har negativa roller har de i stort sett fråntagits funktion 
som vägledare in i vuxenvärlden.” (Edström och Hallberg, 1984, s 43) Samma 
tendens är tydlig även i mitt material. Föräldrar står ofta handfallna inför de 
konflikter som deras tonårsbarn brottas med. Eftersom böckerna fokuserar 
konflikter, raserar de också myten om lycka och harmoni. Även 
kärleksrelationer, den oas där etniska särdrag ofta bidrar till en positiv 
dragningskraft, framställs som smärtsamma så fort de invaderas av den yttre 
världen. Likaledes ifrågasätts myten om det rättvisa samhället. Exempelvis 
kritiseras polisens agerande både i Alex Borell och rasisterna och i Svartskallen
medan det i Dödspolare framförs en generell kritik av ett samhälle som 
upprätthåller invandrargetton. 

Trots mångfalden av skildrade situationer och attityder, finns flera ”vita 
fläckar” på kartan över förhållandena mellan invandrarungdomar och svenskar. 
Avsaknaden av skildringar av djupa vänskapsrelationer tvärs genom etniska 
gränser förefaller uppseendeväckande, när den ställs mot en riklig förekomst av 
kärleksrelationer mellan svenska ungdomar och invandrare. Dessutom saknas 
det i mitt material någon skildring av invandrarskap som odelat tillgång trots att 
insyn i olika kulturer borde ge invandraren ett försprång för att bygga upp en 
flexibel och reflexiv personlighet. Den psykologiska beredskapen att acceptera 
mångfald ställs tydligen inte som en tillräcklig motvikt mot det sociala 
handikapp som eventuellt möte med främlingsfientliga attityder och handlingar 
kan innebära. I de böcker som analyseras här förekommer inte heller någon 
invandrare som beskrivs som en ledargestalt, en positiv förebild för andra att 
följa efter. 

Som det sades i början fyller ungdomsböcker olika syften. Samtliga av dem 
som refereras här ger nya inblickar (informationssyfte) och bildar en fond mot 
vilken läsaren kan pröva och utveckla sin identitet. Några av dem, såsom Någon 
som kallar sig jag älskar dig och Svartskallen bidrar till att tydliggöra 
mångkulturell identitet medan Balladen om Sandra Ess, Alex Borell och 
rasisterna samt Lindansaren bidrar till att utveckla svenska ungdomars identitet 
som inkorporerar mångfald och tolerans mot invandrare. Alex Borell och 
rasisterna, Svartskallen och Lindansaren har explicita pedagogiska syften, men 
även Dödspolare, genom att peka på kostnader förbundna med distansering mot 
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majoritetssamhälle samt genom att ge ett avskräckande exempel på en, till synes 
ofrånkomlig, allt djupare glidning på en brottslig bana. Någon som kallar sig 
jag älskar dig har framförallt terapeutiskt syfte, så även Lindansaren och
Svartskallen , genom att visa att traumatiska upplevelser kan få sin lösning. 
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4. Om dagens vetenskapliga rasism inom 
biomedicinsk forskning

NORA MACHADO

Introduktion
Förra vintern var jag på läkarkontroll efter en lunginflammation. Doktorn 
frågade mig om jag godtog att han inkluderade mitt fall i en databas om 
frekvensen av pneumoni i olika befolkningsgrupper. Visst, visst, och raskt blir 
jag tillfrågad om vilken rasgrupp jag hörde till. Jag fann frågan något 
besynnerlig men ställde upp. Han visade mig en lista med olika rasgrupper och 
jag valde ”Native American” som verkade närmast till vad en argentinsk ”ras” 
kunde betyda. Men den gode doktorn var inte nöjd eftersom jag inte verkade 
tillräcklig ”indiansk.” Då valde jag ”polynesier” (enligt en teori kunde 
sydamerikaner härstamma från polynesier) men han gillade inte det heller. Efter 
lite förhandling blev jag ”kaukasier.” Gissningsvis blev det så p.g.a. mina 
”normala” kläder och den blekare hudfärg jag brukar få under vintern. Och så 
gick min lunginflammation in i databasen som kaukasisk. Nu, en sådan arbiträr 
uppgift, där också “ras” likställs till geografi ingår i en medicinsk databas 
någonstans.

En kort tid efter medverkade jag vid en konferens i England om etnicitet och 
organ och vävnadstransplantation. Ett central tema var vävnadskompatibilitet 
(genetisk överensstämmande mellan donator och mottagare) för patienter från 
”etniska” minoriteter. Att få en lämplig matchning är nyckeln om proceduren 
överhuvudtaget ska vara effektiv. Ryggmärgtransplantation är oftast en ”last 
resort”- procedur för att bota leukemi och andra livshotande sjukdomar.  

Flera olika professioner och intressegrupper var med. Läkarna förklarade att 
det fanns vävnadskompatibilitets problem mellan “raser”.  Kan ni var så god 
och utveckla det där med raser? Vilka raser är det frågan om? En läkare svarade 
"svarta, asiater, kaukasier.., " Hon gick fram till tavlan, skrev flera grupper av 
parvisa siffror och förklarade att dessa genetiska sifferkombinationer 
representerade varsin ras.  
Vad säger dessa siffror dvs. genetiska kombinationer om de människogrupperna 

kallade svarta, vita eller asiater? Viken validitet har sådana data? 
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Vilket prediktivt värde har en rasmässig benämning av patienter? Och vad 
betyder det för medicinsk forskning? 

Hur väletablerat är begreppet ras inom medicinsk forskning? Och vilka 
konsekvenser kan återinförande av ett sådant begrepp medföra? 

Bakgrund
Föreställningen om att mänskligheten av naturen är indelad i biologisk 
differentierade grupper och att dessa skulle vara väsentligt olika sinsemellan är 
en föreställning som uppkom under den Europeiska koloniala expansionen på 
1400 talet. 

Vid 1700talets Europa och under vetenskapens bana, blev ”ras” ett etablerat 
begrepp bland dåtidens lärda. En av dåtidens vetenskapliga grundstenar, von 
Linnés Sistema Naturae (1735) klassificerade folkslag i fyra hierarkiskt 
organiserade “naturliga varianter” med tillhörande kroppsliga, moraliska och 
psykologiska kännemärken. Högst i rangordningen fanns den ”uppfinningsrika” 
europeiska rasen organiserade efter lagar, under dessa kom de ”stolta” 
amerikanska indianerna organiserade efter tradition, sen de ”arroganta giriga” 
asiater styrda av lynne, och i hierarkins botten fanns de ”nyckfulla lata” 
afrikanerna styrda av infall.  

Dessa tankar förblev oemotsagda i vetenskapliga cirklar under en lång tid. På 
sätt och viss ingick rastänkandet i den vetenskapliga upplysningstraditionen.1
Under 1800talet började raser studeras med vetenskapliga mätningsmetoder2

(Käärik 1999). I början på 1900talet legitimerade en klar rasifierad vetenskap 
spridningen av en del rasistiska ideologier och eugenisk policy i många 
Europeiska länder och i USA. Höjdpunkten nåddes med institutionalisering av 
en eugenisk regim under det nazistiska styret i Tyskland som ledde till 
utrotningen av miljontals individer som ansågs defekta och tillhörande 
undermåliga raser. Läkarvetenskapen hade en viss legitimerande roll i dessa 
åtgärder.

Fram till andra världskriget i Sverige liksom i andra europeiska länder var ras 
en central ordningskategori i naturvetenskap och humaniora. Rasbiologin d.v.s. 
forskning om människobiologiska arvslagar blev en framgångsrikt vetenskaplig 
rön och ledde till bildandet av flera institut som Svenska sällskapet för 
rashygien in Stockholm in 1909 och Statligt rasbiologiskt institutet in Uppsala 
(1922-1958). Föreställningar om den “nordiska rasens” överlägsenhet var 
vanliga.
                                                     
1 Rasifierig: att associera vissa somatiska kännemärken och beteenden som tillhörande 
en grupps identitet (variation av Miles1989). 

2 Mätning och klassificering av kroppar inklusive huvudformen med avsikt att finna 
korrelationer mellan fysiska drag och psykologiska och moraliska ”egenskaper” såsom 
kriminalitet eller intelligens. 
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Under nästan hela första hälften av 1900talet förvandlades eugeniska 
föreställningar till eugeniska policies som avsåg att ”bättra på stammen” genom 
att hindra ovärdiga element från att reproduceras --  tattare, oäktingar, de s.k. 
mentalt och moraliskt svaga osv. (Broberg och Tydén, 1999). Detta skedde 
under läkarvetskapens överinseende och definierades som ansvarsfull social 
medicin (Käärik 1999).  

I korthet, den västerländska medicinen har en icke smickrande historia i detta 
avseende och den utgjorde bevekelsegrund till de internationella etiska koderna 
som småningom stiftades. 

Det rasifierade medicinska arvet 
Ras är inte bara en begreppslig relik från förkrigstid. Termen (eller surrogat 
med samma andemening) används fortfarande i modern biomedicinsk forskning 
oberoende av uppemot 30 år av forskning som allvarligt ifrågasätter validiteten 
och värdet av dessa raskategorier. 

Rasbegreppet har starka associationer till Nazistiska och eugeniska rörelser 
och används inte gärna i den Europeiska eller Nordeuropeiska kontexten, till 
skillnad mot Brittisk och amerikansk forskning3.  Istället har begreppet etnicitet 
blivit en alternativ term i vad som fortfarande kan karakteriseras som en 
rasifierad medicinsk forskning.4

Föreställning att folk kan klassificeras i väl definierade undergrupper eller 
”raser”5 och att dessa har biologiskt baserade fysiologiska och beteendemässiga 
korrelat är fortfarande prevalent i medicin och medicinsk forskning.  

Senare utvecklingar inom genetik och evolutionär biologi (associerat till 
kartläggningen av det mänskliga genomet) har lett till att man på nytt söker 
biologiska bestämningar på mänskliga grupper. Uppmärksammade veten-
skapliga publikationer så som Sarich och Mieles bok (2004) (Sarich är en väl 
ansedd genetiker och Mieles en känd vetenskaplig förläggare) hävdar att 
rasmässiga skillnader är verkliga och att de är determinerande för beteende och 
intelligenskvot. En annan bok som fick mycket uppmärksamhet är ”The Bell 
Curve” av psykologen Herrnstein och den ultrakonservative statsvetaren 
Murray, där det hävdas att de ”vitas” intelligenskvot är högre än de ”svartas” 

                                                     
3 Dessa forskningstraditioners användning av begreppet ras svarar till den välmenande 
men missriktade policyn att inkludera mångfald i forskning. Också kan man ana en viss 
känsla av historisk oskuld som dess roll i andra världskriget kan ha medfört. 

4 Alba (1990: 306) hävdar att etnisk identitet inte är längre förankrad i starka etniska 
sociala strukturer. Etnicitet ses mera som en symbolisk entitet dvs. det fungerar som en 
symbol för den etniska kulturen mera än själva kulturen. Symbolisk etnicitet kan 
omformas i relation till olika situationer och skilda social behov.  

5 Numera ofta beskrivna som etniciteter eller ras/etnicitet kategorier. 
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med hjälp av sk. fakta som enligt författarna påvisar detta (för diskussioner 
studiens validitet se Fisher m.fl. (1997); Lemann (1996). 

Bortsett ifrån dessa och liknande publikationer är begreppet långt från 
neutralt. Frågor dyker upp rörande dess validitet, stringens och värde. Som 
anfört ovan, en vanlig kritik riktade till sådana studier är att variabeln “ras” inte 
mäter något renodlat biologiskt fenomen men i stället en lös blandning av 
geografisk backgrundsdata, social klass, livsstil och genetiska faktorer (Jones 
2001).

Problematiken omkring rasbegreppet i medicin är betydande och berör flera 
forskningsområden. I denna och följande sektioner kommer pappret att fokusera 
på hur ras och etnicitet används som oberoende variabler i medicinsk forskning. 

Ras: ett ovetenskapligt begrepp 
Vad menar vi med “raser”? Finns det ett biologiskt bevis för att sådant finns? 
Och om de facto skulle finnas, vilka är skillnaderna mellan dem och till vilken 
grad är dessa skillnader relevanta? Och relevanta för vad och för vem?  Hur och 
på vilket sätt överlappar de med etnicitet? Och slutligen, hur känner vi igen 
dem? 

En vanlig operationell definition av ras är den från en välkänd medicinsk 
ordbok Mosby Medical, Nursing and Allied Health Dictionary (1994): 

Ras : (It. razza) 1. obestämd ovetenskaplig term som ges till grupper av 
genetiskt relaterade individer som har gemensamma utmärkande egenskaper. 2. 
Särskild etnisk grupp som känns igen genom vissa kännemärken och som 
överförs till avkomman.  

Denna definition är väldig signifikativ eftersom den belyser inte bara begreppets 
inkonsekvens men också tar upp centrala element av raskontroversen: (a) 
begreppets ovetenskaplighet och brist på precisering, (b) begreppen ras och 
etnicitets utbytbarhet, (c) kopplingen mellan genetik och ras. 

Ras: Kritiken 
Den växande kritiken av begreppet "ras" efter andra världskriget ledde till en 
del debatter och ytterligare forskning om termens brist på precision och 
luddighet. Vid 1900talets mitt hade forskningen funnit större variation inom en 
“ras” än mellan raser (Dyson 1989, Feldman m.fl. 2003 och andra). Det visade 
sig att 85 procent av mänsklig genetisk variation mellan individer sker i den 
egna “etniska” gruppen; 8 procent sker mellan snarlika grupper (troligen, "inom 
samma ras" som t.ex. svenska och norrmän) medan bara 7 procent av 
variationen skedde mellan “raser” som ”svart, asiat ” osv. (Lewontin 1991, 
2000).  

"Raser" som Root (med stöd i Cavalli-Sforzas arbete) definierat det verkar 
vara mera statistiskt konstruerade artefakter än biologiska konstruktioner:  
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Befolkningsgrupper, -- om överhuvudtaget är biologiskt olika skiljer sig bara i 
genomsnitt frekvenser av några få polymorfa gener … och mera, dessa skillnader 
är inte samstämmiga. Divergenserna vi finner i en gen varierar oberoende av en 
annan gen. Detta resulterar i att det inte finns en typ uppsättning av gener som 
alla har. (Cavalli-Sforza in Root 2003, min kursivering). 

Det betyder att det finns vissa ärftliga skillnader mellan individer men att dessa 
inte sammanfogas i särskilda uppsättningar gener för olika "raser”, och att 
särskilda fenotyper som hårets form eller hudfärg utgör kontinuerliga och inte 
välavgränsade variabler (Root 2003).6

Tillgång till data om tusentals DNA-polymorfismer från olika genom re-
sekvenseringsprojekt har visat att det mesta av den genetiska variationen 
resulterar från skillnader mellan individer i själva populationen snarare än 
skillnader mellan dessa populationer. Enligt de flesta forskare i ämnet dessa 
resultat effektivt diskrediterar någon genetisk basis för ”ras” (Garte 2002). 

Den biologiska variationen som hittats mellan individer var inte konsistent 
med geografiska boskillnader pga. den långa historien av folkförflyttningar 
(slaveri och invasioner inräknade) och blandningen mellan populationer. 
Kontentan blev en mix, en blandad biologisk mångfald över stora geografiska 
områden idag (Wienkler 2001).  

Man skulle kunna tro att dessa och liknande uttalande från ledande genetiker 
för gott skulle förpassa begreppet ras till den medicinska historien. 
Beklagligtvis, var det inte så. Ras används fortfarande i biomedicinsk forskning, 
nu i större omfattning än förr (Kauffman & Cooper 2001).  

Etnicitet som surrogat term för ras 
Användningen av etnicitet som etiologisk kvantifierbar faktor är liksom ras 
utbredd i medicinsk forskning. En förklaring till detta kallat också “det etniska 
paradigmet” (Kauffman & Cooper 2001) är att båda ras och etnicitet tros vara 
effektiva prediktorer av både hälsostatus och sjukdom (Jorde & Wooding 2004). 
Förespråkare av etnicitetsbaserade modeller hävdar att det finns indikationer på 
att olika etniska grupper svarar olika till hälsovård interventioner och att det är 
därför är viktig att inkludera etniska minoriteter i forskning (Sheikh m.fl. 2004).  
Dessutom är ett sådant kategorisystem väl institutionaliserat i biomedicinsk 
forskning.  

Medan ”ras” typiskt fokuserar på biologiskt arv, avser begreppet etnicitet att 
vara en bred kombination av sociala, geografiska, och kulturella drag -- samt 
enligt vissa, några genetiska element.  
                                                     
6 Det finns en omfattande debatt om koppling mellan genetik och hälsa.  Det finns några 
få och ganska ovanliga sjukdomar där genetiskt arv räknas som den centrala faktorn, i 
de flesta fall finns det en stark och ganska okänd interaktion mellan gen, psyke och 
miljö. 
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I vedertagna medicinska texter definieras etnisk grupp som “grupp individer 
med ett gemensamt kulturarv som särskiljer dem från andra gruppen i olika 
sociala relationer” (MeSH - MEDLINE 2004).”Etnicitet” – som också har 
fördelen att vara en mindre kontroversiell term –används som substitut  för 
”ras”. Detta är grundat i en föreställning där etniska grupper har ett primärt 
släktskapsförhållande och därför har en central biologisk denotation (Gonzalez 
m.fl. 2003; Jorde och Wooding 2004). Då etnicitet också betonar en biologisk 
koppling, kan ras och etnicitet i praktiken användas omväxlande beroende på 
var det blir en ras/etnicitet variabel (Kauffman & Cooper 2001). 

Det sättet på vilket man definierar gemensamt kulturarv i MEDLINE databas 
tillhandahåller en illustration. En översiktsstudie av de etniska 
klassifikationerna i MEDLINE visar att t.ex. “gemensamt kulturarv“ gavs olika 
innebörder i olika forskningsstudier: att bo på samma ställe; gemensamma 
biologiska drag; att tillhöra samma religion; att delta i samma sociala 
organisation; ett gemensamt språk och en gemensamt historia (Aspinall, 2005; 
Sankar 2003).7 Etnicitet definierat inom medicinsk forskning som ”ärvd kultur” 
syftar på en beständig kvantifierbart egenskap som utmärker en grupp och ärvs 
från individ till individ.  

Utan hänsyn till termens flyttbarhet, förvandlas etnicitet till en oberoende 
variabel i.e. väldefinierade, välavgränsade och beständiga förklaringar av 
människors handlande, och jämställas med tydliga etiologiska exponeringar 
som t.ex. cigarrettrökning. På det sättet blir etnicitet surrogat för t.ex. genetisk 
identitet och därmed blir den ett tunt substitut för komplexa sammansättningar 
av sociala, miljömässiga och genetiska faktorer i t.ex. orsaken till sjukdom 
(Cooper 2003, 2004; Helms 2005). 

Tyvärr används begreppet i mycket forskning som synonym till nationalitet, 
invandrarstatus, språklig minoritet eller religiös grupp. Detta betyder i stort sätt 
minoritetsgrupp och sammanfaller ofta med lägre socioekonomisk status, sämre 
tillgång till hälsovårdresurser och social exkludering.  

Som jämförelse, sociologiska och antropologiska användningar av begreppet 
avser istället kollektiva fenomen (inte individuella egenskaper), har mera 
karaktär av en process med gemensamma förtecken och inte nödvändigtvist 
relaterat till biologi. Den medicinska versionen av etnicitet har istället karaktär 
av kvantifierbar oberoende variabel samt en nödvändig och central koppling till 
biologi (Smedley & Smedley 2005).  

När etnicitet blir så utkristalliserat och ”förtingligad” att det i praktiken 
används som det vore en rasvariabel så kan vi faktiskt tala om en dold 
sammansatt variabel – som jag hädanefter rubricerar ”ras/etnicitet, ett 
mångtydigt och oprecist begrepp vars betydelse beror på hur studien explicit 
eller implicit har tolkat termen.

                                                     
7 “Etnisk grupp” klassifikation i nya MEDLINE version har förenklats så att vissa 
grupper exkluderats, nämligen ”Blacks” och  ”Whites” (Aspinall 2005).  
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Men oavsett om begreppet används gör variabelns ras eller etnicitet brist på 
precision jämförbarhet mellan studier problematisk.  

Ras/etnicitet studier är vanliga inom epidemiologi, och de avser studera hur 
sjukdom varierar mellan och inom populationer. Typiska epidemiologiska 
studier analyserar likheter och skillnader klassificerade enligt t.ex. ålder, kön, 
yrke, social klass, civilstånd, ras eller etnicitet, mm. för att finna korrelationer of 
hälsa/sjukdoms mönster.  

Epidemiologisk forskning har säkerställt signifikanta korrelationer mellan 
ras/etnicitet och hälsotillstånd. Ett viktigt exempel är den höga korrelationen 
mellan hypertension och slaganfallsrisk bland populationer av afrikansk-
amerikansk härstamning i USA (jämförd med amerikaner av t.ex. västeuropeisk 
sådant) (Chaturvedi, 2001).  

Det finns emellertid alternativa förklaringar till dessa skillnader. Den höga 
korrelationen som forskningen påvisade i termer av en "ras/etnicitets variabel” 
kunde ses som en korrelation som involverar flera komplexa sammansatta 
faktorer som i sin tur har biologisk påverkan. Men istället den definierar 
biomedicinska modeller "ras/etnicitets" som i praktiken orsakande faktorn till 
hypertension på samma sätt som t.ex. “civilstånd” antas vara orsakande faktor 
till olika hälsotillstånd (Root 2003). 

Ras/Etnicitet och Genetik 
Etnicitetsbaserade förklaringar baseras på antagandet att det ändå finns 
tillräckliga genetiska skillnader mellan olika populationer för att få en 
någorlunda stark korrelation mellan fem olika kontinenterna med varsin "ras".8

Även om det finns indikationer av diffusa anhopningar av genetisk variation 
i populationer som grovt motsvarar de fem kontinenterna, har dessa genetiska 
anhopningar en alltför svag korrelation till fenotypiska drag (viss hudfärg, hår 
eller längd mm.) för att kunna vara av värde, för att t.ex. identifiera en 
patientens ”ras”. Vill man ändå definiera dessa vaga genetiska anhopningar som 
”ras” d.v.s. som "subspecies" så krävs det en enormt teoretisk språng.9 Även om 
oftast ingen teoretisk förklaring ges för ett sådant språng, inkluderas ”etnicitet” 
vanligtvis i studier av stora populationer som oberoende variabel, och de 
resulterade statistiska korrelationerna betraktas som orsaksförklaringar (Root, 
2003).

Epidemiologiska studier som berör ”ras/etnicitet”- frågor är viktiga eftersom 
de ligger till grund för viktiga åtgärder inom offentlig sjukvård och andra 
policybeslut. 

                                                     
8 Värdet av etnicitetsbegreppet är omdiskuterat i sociologiska studier både i UK och 
USA” (Aspinal 2005; Smith 1996). 

9 Benämning av sådana anhopningar av genetisk variation i termer av ras associerar 
dem till en historia av diskriminering och ojämlikhet.  
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Institutionalisering av ras/etnicitet inom biomedicin  
Institutionalisering är en process av social stabilisering där vissa 
verklighetsdefinitioner och dess associerade mönster av social handlande blir 
etablerade som norm. Vissa institutionaliseringsprocesser kan bli 
“kristalliserade” till en sådan grad att de t.o.m. kan betraktas som “naturliga” 
och självklara (Berger & Luckman 1967). När sådana sociala kognitiva 
strukturer blir etablerade, blir de konstituerande element och del av andra 
sociala institutioner och praktiker.  

Det finns många instanser av institutionalisering av begreppen ”etnicitet” 
och ”ras” i medicin. Ett vanligt exempel är kopplingen mellan hemoglobin-
sjukdomar som sickle cell anemi och beta-thalassemi till en etnicitet/ras 
dimension.10 Prevalensen av rasklassifikationer i amerikansk forskning är 
resultat av oavsedda konsekvenser av en välmenande institutionaliserad policy. 
Sedan 1993 NIH i USA krävs att alla federalt finansierade forskningsprojekt 
inkluderar minoritetsgrupper bland forsknings-subjekt och urval 11 -- på samma 
sätt tidigare krav inkluderade kvinnor i urvalen (BMJ 2003). 

En sådan regel har en betydande inverkan på forskningen i USA och 
internationellt. USA är en ledande nation när det gäller biomedicinsk forskning, 
men forskningsnätverk och projekt inkluderar forskare världen över. Teorier, 
forskningsdesign och resultat producerade där sprids genom internationell 
forskningskommunikation och i tidskrifter.  

                                                     
10 Genotyp: "Intern kodifierad, ärftlig information" som alla levande organismer bär. 
Denna lagrade informationen används som "blueprint" eller set av instruktioner för att 
bilda och upprätthålla en levande varelse. dessa instruktioner är ”skrivna” i nästa alla 
celler; de är präntade i ett kodat språk (genetiska koden) och gäller allt från att tillverka 
protein makromolekyler, till att reglera ämnesomsättning och syntes. De kopieras vid 
celldelning eller reproduktion och ärvs från en generation till en annan ("ärftliga"). 
Begreppet genotyp är meningslös utan begreppet fenotyp. Genotypen är den ”interna” 
koden och fenotypen den “externa” dvs. fysiska uttryck som inbegriper atomer, 
molekyler, makromolekyler, celler, strukturer, metabolism, energianvändning, 
vävnader, organ, reflexer och beteende; allting som betraktas som del av förnimbar 
struktur, funktion eller beteende av en levande organism. (Ref: 
http://www.brooklyn.cuny.edu/bc/ahp/BioInfo/GP/Definition.htmlhttp://www.brooklyn
.cuny.edu/bc/ahp/BioInfo/GP/Definition.html) 

11 Klassifikationen ras/etnicitet från “Directive 15 of the Office of Management and 
Budget, Ras and Ethnic Standards for Federal Statistics and Administrative Reporting” 
inkluderar “American Indian or Alaskan Native, Asian or Pacific Islander, black, 
Hispanic (non-white), and white”. 
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Nya rön: Pharmacogenomics12 och rasmarknadsföring
Marknadskrafter är också med i dessa utvecklingar. Pharmacogenomics tillhör 
spetsforskning inom biomedicin13. Sekvensering av det mänskliga genomet 
ökade tillgången till genetisk information och som konsekvens stärktes 
uppfattningen om att viktiga egenskaper i olika populationer var genetiskt 
determinerade. Sekvensering startade också en trend mot att finna terapier 
anpassade till populationer med samma genetiska variation i genomsnitt. Till 
exempel ett av de senaste rönen är skräddarsydda preparat för dessa ”raser.” 
2005 godkändes BiDil ett av de första preparaten skräddarsytt för “svarta,” i 
USA av FDA14. Och flera skräddarsydda preparat kommer, t.ex. svagare statin 
nivåer för "asiatiska" patienter). 

Institutionaliserad etnisk forskning i Sverige  
Den svenska biomedicinska forskningen skiljer sig i princip inte från den 
amerikanska och all internationell biomedicinsk forskning. Främst för att den 
biomedicinska forskningen är kopplad till internationell forskning och att det är 
vanligt med forskningssamarbete utöver gränserna.  

Vid internationellt renommerade institut så som Karolinska Institutet, 
bedrivs forskning där ”rasbegrepp” tillämpas. I högklassiska internationella 
tidskrifter publiceras och i internationella databaser som NHANES III (en stor 
databas som samlar data om övervikt) ingår ”ras” som en viktig analytisk 
dimension. I Läkartidning (2000), presenterade Sundquist m.fl. ett utdrag ur en 
artikel de hade fått publicerat i den välkända Journal of the American Medical 
Association (JAMA) om koppling mellan "ras" och risk för hjärtsjukdom i USA 

                                                     
12 Pharmacogenomics: studerar den individuella genetiska variationen i kroppens 
respons till olika mediciner. Målet är att utveckla/anpassa farmaceutiska produkt så 
positiva effekten maximeras och negativa minimeras för individuella patienter. (REF: 
pharmacy.ucsf.edu/glossary/p/) 

13 Dr. Constance Holden skrev i en artikel i Science Oktober 24, 2003. “Ingen diskuterar 
att en del sjukdomar slår särskilt hårt mot vissa raser eller etniska grupper. Mindre 
självklar [än studien av dessa en-gen sjukdomar] är det medicinska värdet av att 
[farmakogenomiskt] studera de åtskilliga subtila genetiska varianter som påträffas i 
olika frekvenser i olika populationer.”   

14 “Det kan finnas en genetisk predisposition att reagera på BiDil som kan vara 
gemensam för ett flertal människor som i fallet svarta amerikaner. Men i så fall borde 
den genetiska predispositionen identifieras och testas på alla patienter oavsett hudfärg. 
Även (läkemedelsföretaget) NitroMed erkänner att några icke-svarta patienter svarar 
mycket bra på BiDil. Och detta är inte oväntat. För att hur definierar man egentligen 
”svart”? Kan man realistiskt definiera “svart” eller “svart-amerikan” som ett 
meningsfullt vetenskapligt begrepp i motsats till t.ex. social kategori? Räcker med en 
svart förälder eller två? Alla fyra mor- och farföräldrar eller kanske mindre? Skulle 
man förlita sig enbart på yttre fysiska drag?” (se Gumbel ”Color Coded”). 
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bland ungdomar (Sundquist 2000). Forskningssubjekten sorterade sig själva 
enligt kategorierna ”vit”, ”svart”, eller ”mexikansk invandrare” (väl över 7000 
fall). Forskningsresultat visade t.ex. att svarta och mexikanska unga kvinnors 
kroppar tillägnade sig mer energi från fett än kontrollgruppen (d.v.s. ”vit”).  

I en annan studie om koppling mellan "ras/etnicitet" och risk för 
hjärtsjukdomar (Sundquist m.fl. 2001)15självrapporterade subjekten ras och 
etnisk tillhörighet, och kategorierna var ”vit” (ej spansktalande), ”svart” (ej 
spansktalande), ”mexikansk-amerikan”, och mexikan. Resultatet blev bl.a. att 
"svarta" och "mexikansk-amerikaner" hade den största risken för 
hjärtsjukdomar. Kategorin "ras/etnicitet" som konstruerades baserades på en 
mix av hudfärg (svart/vit), språk (engelska/mexikanska) och nationalitet 
(US/Mexiko).

Inte någon av dessa studier och artiklar inkluderar en metodologisk 
diskussion om de välkända problemen med självrapportering av ”ras” och 
”etnicitet” d.v.s. tvetydighet och brist på konsistens i framställning.  

Forskning vid Lunds Universitet visar också liknande exempel (Hjelm et al, 
1998; Hjelm et al, 2005, mm.). En av dessa studier (Hjelm et al, 2005) handlar 
om hur föreställningar om hälsa och sjukdom påverkar egenvård av diabetes 
bland män med olika kulturbakgrund. "Etnisk ursprung” likställs med 
kulturbakgrund. ”Etniciteterna” som jämförs är jugoslav (nationalitet); arab
(språk [arab talande]); män från mellanöstern och Nordafrika (territorialitet); 
svensk (språk och/eller nationalitet). Studiens resultat är att "araber" och "ex-
jugoslaver" mer än ”svenskar” upplever att sexuell funktion är viktigt. "Araber" 
och "ex-jugoslaver" associerar också sin sjukdom till övernaturliga orsaker och 
invandringens känslomässiga stress. Studien slutsats är att "kulturbakgrund" är 
relevant för egenvård av diabetes. 

En studie rörande tillgång till sjukvård bland diabetiker i södra Sverige 
sorterade patienterna enligt nationalitet. Utlandsfödda patienter jämfördes med 
svenskfödda patienter, 92% av de utlandsfödda var från Europiska länder och 
5% av "icke kaukasoida raser". Studien rapporterade inga större skillnader i 
tillgång till sjukvård mellan grupperna men etnicitet saknar en konsistent 
definition, vilket gör att kopplingen till ras kvarstår (Hjelm et al, 1997). 

En annan forskningsstudie (Hjem 2004) tillämpade variabeln etnicitet 
associerat till socioekonomiska faktorer för att få fram en riskmodell om olaglig 
narkotika användning bland andra generations invandrare i Sverige. Här 
jämfördes "helsvenska hushåll" med adopterade barn (utomeuropeisk födda) 
med andra generations invandrarhushåll (där åtminstone en vuxen medlem var 

                                                     
15 En närbesläktad studie av Sundquist m.fl. (2001) kopplar "etnicitet" till typ II 
diabetes, fysisk inaktivitet, bukfetma, hypertension, cigarrettrökning och kolesterol. 
Den rapporterar en högre prevalens av typ II diabetes bland mexikansk amerikanska 
kvinnor än bland "vita" kvinnor. De "svarta" kvinnorna hade en högre tendens att 
utveckla bukfetma, hög blodtryck och mindre rörlighet än de "vita" kvinnorna. "Svarta" 
män hade signifikant högre blodtryck och less rörlighet än "vita." 
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född utanför Sverige)16. Invandrarpopulationen delades i sex geografisk 
baserade grupper d.v.s ”enligt de vuxnas födelseland som substitut för etnicitet." 
Kategorierna var: "svenskar" och "utländskadopterade"; ungdomar från Finland; 
Västeuropa; Sydeuropa; Mellanöstern; ”andra icke-Europeiska länder”; blandat. 
Hjem (2004) rapporterar att adopterade och andragenerations invandrare påvisar 
större risk för narkotikaanvändning. 

Rapporten ”Olika villkor. Olika hälsa” (SoS 2003:3) presenterade 
forskningsresultat om flera invandrargruppers hälsa sorterade enligt etnicitet.17 I 
rapporten används etnicitet som en fix, solid variabel jämförbar till ålder, sex, 
utbildning, antal barn osv. Så definierat, etnicitet är nästan ett faktum som 
varken ändras eller påverkas:

Invandrares hälsa bör således beskrivas och analyseras i ett åtgärdsrelevant 
perspektiv. Det som kan hänföras till hälsorelaterade levnadsbetingelser i Sverige 
som är möjliga att påverka bör om möjligt skiljas från sådant som är kopplat till 
bakgrunden i hemlandet, etnicitet eller kultur, och som inte låter sig påverkas. 

I samma andetag likställs etniciteter med ursprungsland d.v.s. nationalitet: 
Chile, Iran, Polen, Turkiet. Betydande hälsoskillnader mellan dessa ”etniska” 
grupper rapporteras. Svenskarna har i jämförelse bättre hälsa än invandrarna. 
Rapportens slutsats är att hjärt- och kärlsjukdomar är vanligare bland 
invandrarna jämfört med svenskarna med ett viss undantag för ”etniciteterna” 
polacker och iranier (kvinnliga). Igen står nationalitet som substitut för etnicitet.  

En stor studie baserad på insamlad data gällande 723,948 invandrar- och 
infödda svenskar analyserade skillnaderna i mortalitet mellan dessa grupper 
(Albin m.fl., 2004). Etnicitet likställdes med nationalitet. Kategori 
”utlandsfödda” inkluderade ”länder utanför Norden” och åsyftar till individer 
födda i ex-Jugoslavia, Tyskland och Polen. Resultaten visar på ökade 
dödlighetssiffror för utlandsfödda individer jämfört med svenska 
kontrollgruppen, och indikerar invandring som en hälsoriskfaktor. Igen 
etableras de etniska skillnaderna med basis i populationer med olika 
nationalitetsbakgrunder."

T.ex. i en studie av riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar bland 
medelålders män (Henriksson m.fl. 2003) inkluderades begreppet etnicitet 
tillsammans med andra variabler som hälsostatus, fysiskt aktivitet, rökning, 
utbildningslängd och anställning i en förklarande modell. Etnicitet mättes 
genom svarandens svar till frågan "Är du född i Sverige?," med "ja" eller "nej" 
som svarsalternativ. De som svarade "nej" tillfrågades om "landet de föddes i." 

Detta är bara några exempel. Välrenommerad svensk forskning d.v.s. 
internationellt väl ansedda forskare analyserar "etniskt" baserade populationer 

                                                     
16 Dessa individer är inte invandrare i strikt mening men är individer med 
invandrarbakgrund 

17 Urvalet gäller invandrare som kom till Sverige under 1980talet och var då mellan 20 
& 44 år. 
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som nationalitet eller region: Korrelationer till ett flertal tillstånd och åkommor 
har analyserats med hjälp av etniska modeller: cancer, diabetes, hjärt- och 
kärlsjukdomar, hög kolesterol, bukfetma mm. (se Adami m.fl. 2002;  Lambe 
2003; Lahmann m.fl. 2000) 

Oklara modeller eller osund forskning 
Uppenbarligen finns flera exempel på medicinsk forskning där variablerna 
etnicitet och ras används när de underliggande faktorerna är svårfångade; 
forskning där man inte justerar för ” konfunderande” faktorer. Också där etniska 
grupper skapas godtyckligt baserade på ett gemensamt språk; för att individerna 
bor i samma område, eller där olika gruppen läggs ihop i nyskapade etniciteter 
(Bhopal 1997).

Termen ras/etnicitets grumlighet blir ännu mera framträdande när den 
används som förklarande variabel i black box- epidemiologi stil (Bhopal, 
1997).18 Det är inte ovanligt för epidemiologisk forskning att tillämpa denna typ 
av forskningsdesign, d.v.s att finna statistiska korrelationer som sen måste 
förklaras med hjälp av okända ”blackbox” faktorer (Kaufman and Coper 1999)

Även på en ren biologisk nivå agerar ras/etnicitet som surrogat term för det 
som inte lätt kan mätas, t.ex. biologisk eller genetisk variation (Holden i Science
2003: 890). Eftersom det idag inte finns några praktiska möjligheter av 
analysera patienternas individuell genuppsättning, "ras grupp" står för ett 
ungefärligt alternativ.  

Inom organtransplantationsverksamhet; i förebyggande av genetisk ärvda 
sjukdomar; och i framställning av genetiskt skräddarsydda farmaceutiska 
produkter är “ras” och “etnicitet” viktiga kategorier. 

Ras och etnicitet: inkonsekventa beteckningar och 
professionella tvister 
Den Medical Subject Headings i MEDLINE (viktigaste databas för artiklar i 
medicin och vård) fram till 2003 (observera datumet) delade populationer i 
“racial stocks” och definierade dem som “viktigaste levande subgrupper av 
människa uppdelade enligt genetiska och fysiska egenskaper” Indelningen 
listade fyra stora raser: kaukasisk, mongoloid, negroid och australoid, alla 
placerade i olika världs zoner (Sankar 2003).

                                                     
18 Inom biomedicin kunde beteckningen ”ras” vara mera relevant om den skulle 
representera en grupp med stark inavel som i renrasiga husdjur, en förutsättning som 
aldrig hittas i stora populationer (Witzig 1996).  
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I 2004 version av MEDLINE rensades efter betydande kritik föreställningen 
om de fyra raserna bort från texten med argumentet att “ras är en ovetenskapligt 
begrepp” (Nelson 2003). “Racial stock” ersattes med “raser som ekvivalent till 
kontinentala befolkningsgrupper” d.v.s. en mera geografisk baserad modell 
(“grupper av individer vilka förutsatta förfäder härstammar från kontinentala 
befolkningsgrupper och som baseras på yttre likheter) (Aspinall 2005). 
Begreppen och definitioner som används i denna databas är viktiga eftersom 
dessa fungerar som standardiserade eller allmängiltiga referenser för att få fram 
information och utbyte (Aspinal, 2005).  

En studie av hur patienter klassificeras enligt ras och etnicitet i två 
hälsovårdsystem, Medicare och Medicaid i US, visade att antalet patienter 
klassificerade i de olika rasgrupperna var anmärkningsvärt olika i de två 
systemen. Överensstämmelsen mellan Medicare & Medicaid för individer 
klassade som ”hispanics” var bara 23%, och för ”asiater” futtiga 5 procent (Pax 
m.fl. 1999).  

Sortering av patienter på basis av ytliga föreställningar om rasmässig typ är 
ganska slumpmässiga. När rasmässiga markörer används för att sortera 
människor -- hudfärg, näsprofil, läppar, hår och andra synliga drag i till exempel 
kliniska presentationer, är resultaten typiskt inkonsekventa  (Hahn m.fl. 1992).  

Flera studier har pekat på inkonsekvensen av ras/etniska klassifikationer in 
biomedicin, d.v.s individer klassas till mera än en kategori (Harris och Sim 
2002).

Räddningen: självidentifiering som magiskt 
[metodologiskt] medel 
Ett sätt att undvika den osäkerhet och de metodologiska problem som uppstår 
när man grupperar individer i olika raser är att be intervjupersoner att identifiera 
sin egen ras eller etnicitet. Denna procedur ger oklara resultat eftersom många 
människor beskriver sig själva som “rasblandade” och menar att de inte passar i 
existerande klassifikationer.19

Studier ledda av Scott Brown m.fl. (2006), Mays m.fl. (2003) och av Harris 
& Sim (2002) visar att osäkerhets nivån rörande “rasmässig identitet” i många 
studier är så pass hög att den ifrågasätter värdet av sådana kategorier. En stor 
studie om ungdomars hälsa i USA visade att 12 procent av respondenterna 
sorterade sig själva till en rasgrupp i skolan och en annan i hemtrakten. Flera 
indikationer på brist på överensstämmelse kom upp i studien mellan de 
rasmässiga identiteter som ungdomarna hade valt själva och rasidentiteten som 

                                                     
19 Individer som placerar sig själva i en given ”ras” utan svarighet är faktiskt intressanta 
inom ramen för socialpsykologiska studier av konturskarpa mot diffusa 
självklassifikationer.  
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hade ges till dem av intervjupersonerna: bara 67 procent av ungdomarna som 
hade identifierat sig själva som “vita” identifierades som ”vita” av 
intervjupersonerna. Också studier av hur tjänstemän sorterade individer i 
raskategorier i Sydafrika under apartheid tiden visade att man tillämpar grova 
stereotyper för att identifiera rasidentitet (Jones 2001) 

Också självrapportering av etnisk tillhörighet är problematisk eftersom 
individer ändrar självdefinition över tid (Bhopal 1997). En studie som syftade 
till att utvärdera respondenternas förståelse av termerna i ett frågeformulär om 
etnisk tillhörighet resulterade i att de definierar etnisk grupp på olika sätt. Vissa 
definierade etnisk grupp som alla som inte är ”vita”, medan andra definierade 
det som en fråga om hudfärg, kultur eller land man föddes i (Aspinall och 
Dyson 2002). 

Slutsatser
I detta papper berör jag en mindre del av de komplexa kopplingarna mellan 
ras/etnicitet och medicin. Jag har fokuserat på tillämpning of ras/etnicitet som 
oberoende variabel i medicinsk forskning. Ras/etnicitet kan också studeras som 
social markör eller beroende variabel i t.ex. forskning om institutionell 
diskriminering av olika "etniska" eller "rasgrupper” – så definierade i ett visst 
samfund eller social system, och med sämre tillgång till sjukvård eller sämre 
behandlade pga. dessa kategoriseringar. 

Inte nog med att kategorin etnicitet/ras används flitigt i biomedicinsk 
forskning i form av en oberoende faktor, den är också inkonsekvent och 
vilseledande på flera sätt. Sverige är inte främmande för ett sådant mönster. Om 
man utgår ifrån att skillnader i etnicitet/rastillhörighet existerar så kan den 
mätas och korreleras till en del andra fysiska och psykiska tillstånd och 
sjukdomar.  

Den sortens begreppsliggörande och forskningsdesign i biomedicinsk 
forskning är i stort sett institutionaliserat, accepterad och finansierad av både 
forskare och beslutsfattare. Dessa modeller lärs ut till studenter och dessa 
forskningsresultat sprids som vetenskap till allmänheten.  

Sådan forskning är vetenskapligt problematisk och bär indirekta kultur-
budskap om att etnicitet(ras) är fixerade, solida kategorier och därför legitim del 
av diagnoser, behandling, och offentlig policy. Dessutom sänds en budskap till 
allmänheten att dessa kategorier är verkliga, "fakta" och vetenskapligt kan 
förklara individers olika mentalitet och beteende.

Begreppen ras/etnicitet hanteras i praktiken som en verklig biologisk 
kategori som uttrycks i fysiska och beteendemässiga drag. Jag har hävdat att 
denna utveckling inte är oproblematiska eftersom de är oprecisa och 
motsägelsefulla – en "catch-all" for nationalitet, invandrarstatus, språk, religion, 
och territorialitet samt biologi. Forskningsresultat baserad på dessa och 
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närbesläktade begrepp kan diskuteras p.g.a. kategorins oklara och 
motsägelsefulla grunder. 

Många engagerade och pålitliga forskare letar efter variabler som kan utgöra 
relevanta "fakta" men när sådana tankemodeller tillämpas på sociala kategorier 
bidrar det tyvärr till att förtingliga dem och koppla dem till vissa 
sjukdomssymptom exempelvis: 

”Subsahara afrikan” är hårt sammankopplat till sickle-cell anemi 
”Afroamerikan” hårt sammankopplat till hypertension 
”Asiat hårt sammankopplat till diabetes” 

I papperet hävdas att etnicitet/ras används på ett (a) högst inkonsekvent sätt; 
(b) etnicitet reifieras och naturaliseras (biologiseras) d.v.s rasifieras;  (c) 
etnicitet blir en egenskap som individer bär och som representerar deras 
biologiska och sociala make-up. 

Etnicitet/ras är ett vagt och opålitlig surrogat för andra variabler (oavsett 
beroende eller oberoende) i medicin. Den är däremot mera lämplig och 
användbar i social forskning som beroende variabel eller markör för 
diskriminering, dock inte heller som oberoende variabel. 

Stigmatiseringsrisk? Feldiagnostisering?  
Etnicitet/ras som surrogat eller indikator av en högrisk-gen – t.ex. associerat till 
en hög frekvens av en viss sjukdom i en a population kan leda till felaktiga 
diagnoser och behandlingar. 

I fallet med det godkända hjärtpreparatet för svarta, svarade – trots reklam 
om att det var en fantastisk avancemang i behandling av hypertension 19% av 
de svarta patienterna och 51% av de vita inte på behandlingen, vilket påvisar 
brist på perfekt överlappning mellan raskategorier och biomedicinska 
egenskaper. Vita patienter kunde felaktigt klassificeras på ras/etniska grunder 
och få sämre behandling (Kahn 2004) 

Ett centralt problem i ras/etnicitet medicinsk användning är biologisering av 
sociala fenomen, typifiering och reifiering av komplexa och mera fluida 
processer.

Medicinsk forskning med ras och etnicitet som kausala korrelat hamnar i 
”rundgång”, där de producerar resultat på dessa premisser och där de 
reproducerar "rasifierade sanningar" (Soo-Jin et.al. 2001). De utgår från att 
dessa skillnader finns och sen sätter de igång att finna dem.  

Medan validiteten av sådana rasmässiga klassifikationer är vetenskapligt 
ifrågasatt, kulturlogiken som i stratifiering av folkgrupper i ras/etnicitet har en 
stark dragningskraft – den är hög ritualiserad vetenskaplig praktik inkorporerat i 
lagen och statliga regelverk. 

“To the extent that the federal government marks race as a “natural” biological 
category it may open the door to new forms of race-based discrimination. Already, 
for example, employers are permitted under law to discriminate based on certain 
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health conditions where such discrimination is mandated as a “business 
necessity,” or in other situations where the health condition interferes with a “bona 
fide occupational qualification.” (Kahn 2004)  

Kan det tänkas att kategoriseringar (rasmässiga) och diskriminering 
samvarierar? "Svarta" och "vita" är inte neutralt ekvivalenta kategorier. Det är 
naivt att ignorera de möjliga associationerna mellan raslegitimerande forskning 
och öppna eller dolda former av rasism och fördomar mot dessa grupper 
definierade  as etniskt(rasmässigt) avvikande från normen (kontrollgrupperna). 

Att förlita sig på analyser stratifierad för ras eller etnisk grupp i stället för att 
analysera kombination av ett flertal specifika faktorer eller att korrelera dem 
med livsstil, ekonomisk nivå, genetisk profil, mm. bidrar till cementera 
pseudovetenskapliga idéer som mestadels dock inte heller socialt konstruerade 
begrepp (Rathore 2003). 

Institutionalisering av en ras-baserad medicin bidrar till kristallisering och 
reifiering av ras/etnicitet kategorier i forskning. Från detta perspektiv, är den 
rapporterade fruktan bland minoritetsgrupper rörande insamlande av rutin 
statistik om etnicitet fullt begripligt (Ohri, 1988; Osborne och Feit (1992) citerar 
projekt som fokuserar på skillnader mellan svarta och vita i sjukdomar 
associerade till "promiskuitet," "underprestation," och "osocial beteende" och  
som betyder att underliggande förklaring ligger i ras hellre än klass, livsstil, 
eller socioekonomisk status.  

Merparten epidemiologisk forskning som rör ras/etnicitet och hälsa grundar 
sig i ett komparativt paradigm och data presenteras med en “o-färgad” 
population som standard. Det är ofrånkomligt att uppmärksamhet fokuseras på 
sjukdomar som är vanligare ibland vissa etniska minoritetsgrupper än i den 
"vita" populationen. Rasmässiga fördomar kan förstärkas genom vetenskaplig 
forskning som presenterar etniska minoriteter som mindre värda än majoriteten. 
Mera infektionssjukdomar, avvikande reproduktionsmönster, och biokulturella 
skillnader är inte ovanliga teman för skriveri. 

En kort summering av de argument och hänvisningar i papperet indikerar att 
raskategorier fortfarande används i Sverige och andra utvecklade länder, och att 
eftersom "ras" vanligtvis är en oacceptabel kategori, används etnicitet synonymt 
till ras i ganska mycket medicinsk forskning. Mycket i den i grunden 
biomedicinsk forskning förtrogen med etnisk/rasmässig kategorier. Därför är 
det svårt att eliminera rasrelaterad medicinsk forskning, inte bara p.g.a. den 
utgör ett institutionaliserat kategorisystem men för att mäktiga biomedicinska 
organisationer använder och reproducerar dessa system. En systematisk 
vetenskaplig och offentlig debatt om dessa frågor kan vara av glädje för alla. 
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5. Svenska attityder till mångfald 

ORLANDO MELLA

Inledning
I det här avsnittet kommer vi att presentera och analysera den svenska befolk-
ningens attityder till mångfald. Attityderna har studerats genom Mångfaldsba-
rometern, en undersökning som bedrivs vid Sociologiska institutionen, Uppsala 
universitetet, och som årligen kartlägger attityderna till etnisk mångfald.  

Den första mätningen gjordes under maj 2005 och redovisade attityderna till 
mångfald hos den svenska befolkningen med hjälp av ett slumpmässigt urval av 
den svenska populationen mellan 18 och 65 år (818 personer).   

Den andra mätningen gjordes under maj 2006 och var ämnat att illustrera ak-
tuella attityder till mångfald hos den svenska befolkningen genom en undersök-
ning av ett slumpmässigt urval av personer i åldersintervallet 18-75 år (954 
personer). Undersökningsresultat från båda mätningarna visar bland annat att 
många svenskar har god erfarenhet av nära kontakt och samarbete med personer 
med invandrarbakgrund. År 2005 svarade hela 83,5% att de har ganska eller 
mycket goda erfarenheter därav. År 2006 förändrades inte detta mönster och 
andelen blev 83,6%. 

De flesta svenskar är positiva till mångfald men det förekommer också ex-
trema, negativa attityder och andelen ökade mellan 2005 och 2006. 

Teoretiska perspektiv 
Befolkningens attityd till invandring och mångfald är en viktig faktor i den of-
fentliga debatten. Några undersökningar (Lange & Westin 1995, 1997, Lange 
1996, Mella & Palm 2005, 2006, Demker, 2006) rapporterar om en tolerant 
opinion i Sverige beträffande denna problematik. Bilden som framträder är att 
Sverige är ett generöst och solidariskt land, utan de allvarliga konflikter som har 
förekommit hos flera europeiska länder som Frankrike, Storbritannien och Hol-
land. Den svenska invandrarpolitiken har dessutom slagit vakt om att det inte 
ska förekomma diskriminering på arbets- och bostadsmarknad. 

Samtidigt finns det tecken på ett motsatsförhållande. Detta präglas av rasis-
tiska attityder, invandrarfientlig propaganda, demonstrationer och våld mot 
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invandrare. Den svenska situationen får då likheter med andra europeiska länder 
där de etniska konflikterna bara växer. 

De mätningar som är gjorda i Mångfaldsbarometern visar en signifikant ök-
ning av de extremt negativa attityderna. Frågan är om denna ökning är tillfällig 
eller om den kommer att förstärkas ytterligare. Denna ovan beskrivna motsägel-
sefulla bild har därför två kontrasterande sidor. Å ena sidan, en majoritet som 
uttrycker attityder som är positiva eller mycket positiva i förhållandet till mång-
fald. Å andra sidan ökar de extremt negativa attityderna till mångfald. 

Diskussionen om främlingsfientlighet är omfattande i Sverige och Europa. 
Flera forskare ser en koppling mellan främlingsfientlighet och arbetarklassens 
svaga ställning i det postmoderna samhället. Merkl & Weinberg (2005) kom-
menterar i detta avseende att varje tidsepok har sina förlorare, förändringsoför-
mögna individer som drömmer sig tillbaka till ett idealiserat förflutet och sam-
hällsgrupper som ofrånkomligen drabbas av statusförlust när världen förändras. 

 Arbetarklassen degraderas i status. 
Extrema grupper med främlingsfientliga åsikter är få i det svenska samhället, 
men beroende på de relationer som de etablerar med resten av samhället kan de 
påverka och förändra ett positivt klimat gentemot invandrare. Vi hävdar att ex-
trema attityder i relation till mångfald borde studeras tillsammans med det soci-
ala nätverket hos individerna som visar sådana attityder. Hypotesen är här att 
när deras sociala nätverk ökar, ökar också risken för att de påverkar de ”norma-
la” attityderna. 

En nyligen publicerad rapport från SOM-institutet vid Göteborgs universitet 
(Demker 2006), säger att motståndet mot flyktingar har minskat mellan 1991 
och 2001. Opinionen har blivit mycket mer positiv. Rapporten tar upp attityder-
na från en tidigare period än Mångfaldsbarometern från Uppsala universitet, 
men båda undersökningarna visar samma trend. Frågan är dock om man fångar 
en stabil trend eller om opinionen kommer att vända med tiden, till exempel i 
samband med en ekonomisk lågkonjunktur. 

Ett intressant perspektiv i denna kontext läggs fram av forskarna Meerten & 
Pettigrew (1997) som poängterar att det finns ett subtilt negativt attitydmönster 
gentemot invandrare. Det traditionella mönstret är hotfullt, direkt, våldsamt, 
medan det subtila mönstret är kallt, distanserat och indirekt. Enligt dessa förfat-
tare korrelerar detta subtila mönster inte nödvändigtvis med politisk konserva-
tism. Denna studie analyserar därför om det finns ett sådant subtilt attitydmöns-
ter hos den svenska befolkningen som inte märks när det starka negativa mönst-
ret fokuseras. 

Mångfaldsbarometerns resultat visade att de som var mest positiva till mång-
fald var högutbildade kvinnor, och de mest negativa är lågutbildade män. Inter-
nationella studier har lyft fram att män och kvinnor skiljer sig i graden av öp-
penhet gentemot olika sociala grupper. Kvinnor fokuserar på de andra, medan 
män tenderar att vara mer instrumentella och självorienterade. På grund av detta 
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skulle kvinnorna vara mer positiva till invandrare (Johnson & Marini, 1998). 
Men andra studier (Hughes & Tuck, 2003) visar att könsskillnaderna beträffan-
de attityderna till etniska relationer är små, och visar ingen signifikans. Både 
vita män och vita kvinnor skulle ha etniska attityder som baseras på deras ge-
mensamma gruppkänsla. Denna studie fördjupar sig i vikten av variabeln kön i 
relation till mångfald. 

Mångfaldsbarometern illustrerade också att den minst konfliktfyllda dimen-
sionen i relation till mångfald är arbetet. Mer negativa attityder finns i relation 
till dimensionerna bostad, kultur och religion. Ett sådant resultat kan vara pro-
vocerande. Charles Westin (2003) säger i sina analyser om européernas attityder 
till invandrare att det finns ett tydligt samband mellan erfarenheter av arbetslös-
het och negativa attityder till invandringen, utifrån mätningar gjorda mellan 
1997 och 2000. Det ekonomiska läget i Europa och Sverige var då sämre än 
idag.

Ett annat resultat från Mångfaldsbarometern var att dimensionen religion 
stod för de mest negativa attityderna i förhållandet till mångfald. Sverige ses 
generellt inte som ett religiöst samhälle och en förklaring till varför det före-
kommer negativare attityder i samband med religiösa invandrare kan vara ett 
avståndstagande från religiös fundamentalism. Men ytterligare analyser genom-
förda i denna studie, visar att det skulle finnas en signifikant association mellan 
ökad religiositet och positiva attityder till invandrare. Detta resultat är kontro-
versiellt eftersom många andra internationella undersökningar har visat en an-
nan bild. Allport (1966) skrev med hänvisning till den amerikanska kontexten 
att “on average churchgoers in our country harbor more racial, ethnic and 
religious prejudice than do non-churchgoers”. Andra forskare (Bagley, 1970) 
har dock påpekat att om man skiljer mellan gruppen mycket religiösa och dem 
som är mindre religiösa, är de förra mindre negativa till mångfald än de senare. 
Vi har på ett fördjupat sätt studerat hur viktig dimensionen religion är för att 
strukturera negativa attityder till mångfald och hur den svenska religiositeten 
kan fungera som en buffert för att minska negativa attityder till mångfald. 

En viktig dimension i Mångfaldsbarometern är studien av det kulturella av-
ståndet. Att mäta det kulturella avståndet kan ge värdefulla insikter i hur svens-
karna bedömer och placerar sig gentemot flera etniska grupper som är bosatta i 
Sverige.

I Mångfaldsbarometern skulle personerna som omfattades av enkäten placera 
sig själva i en skala på 7 poäng, där 1 är det minsta avståndet, då man känner sig 
lika eller mycket lika med den etniska gruppen i exemplet och 7 där avståndet är 
störst.

Globaliseringen har en viktig kulturell dimension och man kan tänka sig att 
betydelsen av skillnader mellan individer tillhörande olika etniska grupper i tid 
och rum har minskat, samt att växande kontakter mellan länder gör att grupper-
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na närmar sig varandra. Samtidigt har migrationen ökat och detta har kulturella 
konsekvenser, både lokalt och globalt.  
Att försöka mäta kulturellt avstånd leder även till frågeställningen om hur man 
definierar kultur och vad kulturellt avstånd innebär. Att analysera vilka kulturel-
la skillnader som finns mellan svenskar och olika etniska grupper innebär med 
nödvändighet att något måste sägas om dessa begrepp. 
Vi har inte definierat eller bett våra intervjupersoner definiera begreppet kultur. 
Istället arbetade vi med hypotesen att personerna, när de ställs inför frågan om 
kulturellt avstånd, associerar till något som genomsyrar hela samhället i avseen-
de om värderingar, normer, riter, koder, handlingsmönster och tankesätt. 

En bra kontext till studien av det kulturella avståndet mellan svenskarna och 
olika invandrargrupper är studien av Petterson & Esmer (2005). Dessa författare 
hävdar att ”svenskarna kännetecknas med andra ord av den mest atypiska och 
avvikande värdeprofilen av alla”. Författarna tillägger att ”Inget annat folk 
visar så långt avstånd till vad som kan sägas vara ett medelvärde för samtliga 
de länder som beskrivs på kulturatlasen, och om man utgår från detta resultat 
kan man knappast hävda att det är kulturen i invandrarnas olika hemländer 
som är annorlunda.”

Författarna skriver att ”man kan således i ett internationellt perspektiv säga 
att Sverige är annorlunda på två olika sätt; för det första är den svenska kulturen 
annorlunda genom att det finns en stark uppslutning runt de emancipativa fri-
hetsvärdena och en svag betoning på de traditionella värderingarna. För det 
andra är den svenska levnadsstandarden mycket hög”.  

Det andra begreppet som är centralt i denna studie är invandrare. Detta kon-
cept är numera ett uttryck för en individ som inte är svensk. Begreppet har där-
för inte nödvändigtvis någon relation till invandring som sådan (Westin et al. 
1999). Begreppet invandrare har i praktiken fått en stigmatiserande funktion och 
invandrarpolitiken har kommit att förknippas med åtgärder för dem som är an-
norlunda och på olika sätt står utanför det svenska samhället. Invandrarskap 
närmar sig i detta avseende mer och mer begreppet utanförskap. De individer 
som kategoriseras som invandrare är inte bara annorlunda utan även ofta fattiga 
och socialt svaga. 

Metodologiska perspektiv: en skala för negativa attityder 
Det finns ett renodlat intresse hos samhällsvetarna för att återuppta attitydstudi-
er, men det behövs mer avancerade och pålitliga metoder än de som används 
idag. Som Himmelstrand (2006) framhåller, attityderna studeras som ett ytligt 
fenomen. Svaren på de frågor man ställer för att undersöka attityderna till 
mångfald måste analyseras på ett sådant sätt att man kan bestämma om de verk-
ligen hänger ihop och inte på ett ologiskt sätt spretar åt olika håll. Detta innebär 
ett krav på endimensionalitet, något som måste studeras antingen med hjälp av 
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faktoranalys, Chronbachs Alfa eller den metod som utvecklades av Guttman 
(Robinson, 1973). 

I arbetet bör man använda ett tillvägagångssätt som gör att man på ett pålit-
ligt och hållbart sätt kan skilja på dem som är för respektive emot i en attityd-
fråga. Metoden ska kunna urskilja hur intensivt en person omfattar den opinion 
eller attityd som hon har givit uttryck för. Intensiteten kan enligt Himmelstrand 
(2006) beskrivas som en u-formad kurva över den undersökta attityden så att 
attityden är mest intensiv ut mot ytterligheterna. På detta sätt kan man avgöra 
om det handlar om positiva attityder till mångfald eller om subtila negativa atti-
tyder.

Attitydmätningar är viktiga för att studera och följa sociala processer. Attity-
derna refererar nämligen till människors disposition att se händelser, människor 
och ting på ett visst sätt och agera enligt detta (Cohen, 1966). Samhällsvetare är 
inte intresserade av attityder som en produkt, utan som ett medel för att kunna 
förstå det sociala beteendet. Det leder till hypotesen att det finns en direkt och 
nära relation mellan en attityd och ett visst socialt beteende. Denna hypotes har 
kritiserats av många specialister som menar att attityder är dåliga verktyg för att 
göra en prognos om hur beteendet kommer att utvecklas. Andra ser attityder 
som viktiga signaler för att förstå det sociala skeendet. I denna studie hävdar jag 
att attityderna har en sådan karaktär och att det därför är angeläget att analysera 
hur stark associationen är mellan attityder till mångfald och det sociala beteen-
det gentemot invandrare.  

En attitydskala har konstruerats utifrån åtta påståenden som avses spegla de 
sociala dimensioner som finns i Mångfaldsbarometern nämligen arbete, religi-
on, kultur och bostad. Denna skala är inriktad på att mäta negativa attityder. 

Skalan måste ha god reliabilitet och vara endimensionell. De påståenden som 
valdes, utifrån gruppen av påståenden som finns i Mångfaldsbarometern, under-
kastades en faktoranalys för att vi ska kunna undersöka i vilken utsträckning de 
hänger ihop, dvs. pekar på endimensionalitet. Det förutsätter att instämmande i 
ett visst påstående sammanhänger med instämmande i de andra påståendena. 
Om denna grupp av påståenden uppvisar tillräckligt starka samband sinsemellan 
kan den anses mäta en gemensam dimension, i detta fall, negativa attityder till 
mångfald. Resultatet som visas nedan bekräftar att alla påståenden mäter samma 
dimension.
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Tabell nr 1. Faktoranalys av de påståenden som mäter negativa attityder till mångfald.  

Component 

1

Jag föredrar att ha svenska grannar ,842 

Om det flyttade in alltför många invandrare i min trappupp-
gång skulle jag överväga att flytta 

,826 

Invandrarna utgör en fara för vår kultur ,803 

Jag föredrar att ha svenska kollegor ,761 

Invandrarna är ett hot mot sysselsättningen ,734 

Det borde vara förbjudet att bära slöja i skolan eller i arbetet ,706 

Kristna värderingar är modernare än muslimska ,585 

Det finns grupper av invandrare som inte klarar av att integre-
ras i vår kultur 

,585 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 

Faktoranalysen visar att skalan uppfyller kravet på endimensionalitet. Alla på-
ståenden visar sig mäta viktiga aspekter av begreppet negativa attityder till 
mångfald. Faktorladdningarna är höga, från .837 för påståenden ”jag föredrar att 
ha svenska grannar” till .566 för påståenden ”det finns grupper av invandrare 
som inte klarar av att integreras i vår kultur”. 

Det andra kravet, god reliabilitet, analyserades med hjälp av koefficienten 
Alpha Cronbach, som visar en tillfredställande nivå, .877. Tabellen nedan visar 
reliabiliteten för varje påstående. 
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Tabell nr 2. Skala som mäter negativa attityder till mångfald. Reliabilitet 

Jag föredrar att ha svenska grannar 12,4053 43,277 ,763 ,848

Om det flyttade in alltför många invandrare i min 
trappuppgång skulle jag överväga att flytta 12,7861 43,026 ,744 ,850 

Invandrarna utgör en fara för vår kultur 13,1985 44,256 ,716 ,853 

Jag föredrar att ha svenska kollegor 12,9371 45,023 ,659 ,859 

Invandrarna är ett hot mot sysselsättningen 13,4682 46,938 ,633 ,862 

Kristna värderingar är modernare än muslimska 12,3937 48,618 ,489 ,876 

Det borde vara förbjudet att bära slöja i skolan eller i 
arbetet 12,2306 44,162 ,611 ,866 

Det finns grupper av invandrare som inte klarar av att 
integreras i vår kultur 11,5568 49,899 ,490 ,875 

Reliabiliteten skulle sänkas om man tog bort en eller flera av de påståenden som inklu-
deras i skalan och därför bör alla behållas i skalan. 

Dessa resultat säger att denna skala är ett adekvat mått på negativa attityder till 
mångfald. När skalan konstrueras med dessa påståenden blir fördelningen föl-
jande.

Figur nr 1. Fördelning av skalan som mäter negativa attityder till mångfald*

* Figuren fortsätter på nästa sida 
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Forts. Figur nr 1 

Antal 
individer 

Mini-
mum 

Maxi-
mum 

Medel-
värde 

Standar-
avvikelse 

Skala negativa  
attityder till mångfald 1557 0 32 14,4 7,7 

Skalan visar en normal fördelning, men med en viss lutning åt de positiva atti-
tyderna, men när mätningarna 2005 och 2006 jämförs i nästa tabell, verkar det 
som om attityderna har blivit hårdare. Medelvärdet år 2006 är större än medel-
värdet år 2005. Anova testet visar att skillnaderna mellan båda mätningar är 
statistiskt signifikanta.

Tabell nr 3. Skala negativa attityder till mångfald. Jämförelse 2005 och 2006 

Anova F 8,271, Sig ,004 

Attityderna från respektive år är i stort sätt positiva men de mest extrema attity-
derna ökar, vilket också framgår av nästa tabell som fokuserar på de extremt 
negativa attityderna. Mycket extrema attityder definieras av de attityder som får 
poäng i skalan över percentil 90. 

Tabell nr 4. Extrema negativa attityder. Jämförelse mellan 2005 och 2006 
  år 2005 år 2006 
Ej extrema negativa attityder 91,3% 89,5% 
Extrema negativa attityder 8,7% 10,5% 

Dessa extrema attityder ökar från år 2005 till år 2006. Den aktuella bilden av 
svenska attityder till mångfald är därför motsägelsefull. I stort sätt positiva, men 
tendensen är att de hårdare attityderna ökar.

Det traditionella europeiska mönstret som har varit hotfullt, direkt, våldsamt, 
kan inte direkt ses i Sverige. Men sannolikt finns de och bildar tillsammans med 
de allmänna positiva attityderna ett subtilt mönster som dels är distanserat dels 
tenderar att bidra till att ge utrymme för extrema åsikter. Ett sådant subtilt 

N Medelvärde Standard avvikelse 

år 2005 647 13,7651 7,90974 

år 2006 910 14,8945 7,43671 

Total 1557 14,4252 7,65460 
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mönster innebär inte nödvändigtvis politisk konservatism och direkt motstånd 
mot mångfald, men dess förekomst ger utrymme för extremismens tillväxt. Hy-
potesen i denna kontext är att på grund av denna ökning av extrema negativa 
attityder, att det finns ett sådant subtilt attitydmönster hos den svenska befolk-
ningen som inte märks när vi fokuserar istället på det allmänna positiva mönst-
ret, som döljer sådana tendenser. 

Syftet är i fortsättningen att studera orsakerna till de negativa attityderna för 
att kunna identifiera de profiler som finns hos den svenska befolkningen. 

Faktorer som förklarar de negativa attityderna 

Ålder och negativa attityder 

Associationen mellan ålder och negativa attityder presenteras endast för år 
2006, dvs. det året som samplet utökades och inkluderade individerna äldre än 
65 år. 

Tabell nr 5. Skala negativa attityder till mångfald i förhållande till ålder 

 Antal individer Medelvärde Standaravvikelse 
<= 29 (yngre) 139 13,2 7,7 
29 - 64 (medelålder) 658 14,9 7,4 
65+ (äldre) 111 17,2 6,7 
Total 908 14,9 7,4 

a  databas  Undersöknings år = 6  år 2006, F:8,933, sig 0,000 

Tabellen ovan visar att äldre människor är de som är mest negativa till mång-
fald, medan yngre är de som är mindre negativa. Skillnaderna är statistiskt sig-
nifikanta. Att äldre människor är mer negativa och rädda för främmande indivi-
der är inte något nytt. Det är ett antagande som finns i de flesta länder. Äldre 
står ofta för det traditionella, för det som innebär stabilitet och är misstänksam-
ma mot det som kan leda till förändringar. När massmedia framhäver stora 
kostnader förknippade med invandringspolitiken, blir de äldre i sin tur rädda för 
sin ekonomiska stabilitet och att hela välfärdssystemet ska sättas i fara. Detta 
resulterar i att deras attityder hårdnar. Å andra sidan kan attityder till mångfald
bland äldre människor variera, beroende på bland annat kön och utbildning.
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Tabell nr 6. Negativa attityder till mångfald. Äldre människor i förhållande till utbild-
ning och kön. 

  Medelvärde 
Kön Man 21,17 

grundutbildning   Kvinna 17,47 
Kön Man 21,08 

gymnasieutbildning   Kvinna 15,65 
Kön man 14,50 

Utbildning i  
kategorier 

högskoleutbildning   kvinna 11,69 

När vi kombinerar kön och utbildning och analyserar resultaten i skalan för negativa 
attityder till mångfald, kan vi se att det är äldre män med antingen grund- eller gymna-
sieutbildning, som visar mer negativa attityder. Äldre högskoleutbildade kvinnor visar 
däremot mer positiva attityder till mångfald. Effekten av högskoleutbildning är att också 
äldre män blir mindre negativa.

Följande Figur visar också signifikanta effekter av båda variablerna, utbildning och 
kön, när det gäller äldre människor. Diagrammet visar att män som har antigen endast 
grund- eller gymnasieutbildning är de som har hårdaste attityder i relation till mång-
fald. Äldre kvinnor skiljer sig från äldre män i att de är överlag mindre negativa, speci-
ellt i kombination med högskoleutbildning, då blir attityderna övervägande positiva till 
mångfald.

Figur nr 2. Negativa attityder till mångfald. Äldre människor genom kön och utbildning 
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Vilken av dessa två variabler väger tyngst, kön eller utbildning för kategorin 
äldre människor? Båda är mycket starka och bidrar tillsammans med att förkla-
rar en stor del av variansen i skalan negativa attityder till mångfald, men utbild-
ningen är den viktigaste faktorn som förklarar negativa attityder hos äldre 
människor, som man kan se i nästa tabell (regression för kategoriska variabler). 

Tabell nr 7. Regression för kategoriska variabler. Vikten av kön och utbildning för att 
predicera negativa attityder till mångfald  hos äldre människor 
  Correlations Importance 
  Zero-Order Partial Part          
Kön -,292 -,304 -,277 ,332 
Utbildning  -,409 -,417 -,398 ,668 

Dependent Variable: skalanegatt  Skala negativa attityder till mångfald 

Detta betyder att attityderna till mångfald hos äldre människor kommer att bli 
mer positiva i framtiden i takt med att de som kommer att inkluderas i denna 
ålderskategori får högre utbildningsnivå. 

Utbildning och attityder till mångfald 

Utbildning är en variabel som visar signifikant påverkan på attityderna och spe-
ciellt på attityderna i relation till mångfald. När dessa effekter analyseras för de 
intervjuade individerna både år 2005 och år 2006, får vi följande resultat. 

Tabell nr 8. Skala negativa attityder till mångfald och utbildning 

  N Medelvärde Standard avvikelse 
Grundutbildning 294 18,0 7,7 
Gymnasieutbildning 589 15,6 7,6 
Högskoleutbildning 627 11,7 6,8 
Total 1510 14,4 7,7 
(F 86,71, Sig 000) 

Det finns stora och statistiskt signifikanta skillnader mellan de olika utbild-
ningskategorierna. De mest negativa är de personer som bara har grundutbild-
ning, och de mest positiva är de som har högskoleutbildning. Vi har redan 
kommenterat utbildningens effekter. Diskussionen kan sammanfattas genom att 
vi konstaterar att vi har att ta hänsyn till två förklarande dimensioner. Högre 
utbildning innebär i första hand tillgång till mer kunskap och ett bredare interna-
tionellt perspektiv. Detta gör att man är öppen för att träffa nya människor samt 
att man har kunskaper om de faktorer som gör att människor söker asyl i bland 
annat Sverige. Högre utbildning innebär även högre status och bättre social och 
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ekonomisk situation. Det bidrar till att invandrare inte upplevs som ett hot mot 
den egna situationen Det blir då lättare att vara positivt (Brenneman, 2005).1 

Religiositet och negativa attityder till mångfald 
Religionen ses idag som ett uttryck för fundamentalism, politiska ställningsta-
ganden och våldsamma konflikter. Istället för tolerans och solidaritet har religi-
onen blivit ett verktyg för att separera, diskriminera och attackera andra männi-
skor. I de flesta länder blir dessutom religionen ett skäl, ett argument för att ta 
ställning emot invandringen.2

Religionen manipuleras och används ofta som ett uttryck för status quo och 
traditionalism.3 Stereotypierna om religiösa människor formuleras därför främst 
av mycket konservativa individer som är emot förändringar och oliktänkande. 
Invandrare från främmande kulturer där religionen spelar en central roll, betrak-
tas dessutom som en fara för de värderingar som anses tillhöra den egna religio-
nen och därigenom ett värderingsmässigt konkurrerande kulturellt fenomen. 

Jag vill inte påstå att religionen är en garant för status quo men i praktiken 
använder många individer religionen som en legitimering av deras konservativa 
attityder vilka i själva verket grundas i andra mindre tydliga faktorer. 

Det ovan nämnda kan illustreras med i USA (Daniels & von der Ruhr, 
2005)4. Där förknippas konservatismen ofta med stark religiositet. Katolicismen 
är också ett sådant uttryck, åtminstone i Europa. Den katolska kyrkan kan ses 
som en militant institution i fråga om människors sexuella relationer, vanligtvis 
de som definieras som avvikande, till exempel homosexuella. 

Läget i Sverige är dock annorlunda. Religiösa människor är inte de mest 
konservativa och religiositeten verkar istället vara associerad med positivare 
attityder till mångfald, vilket visas i nästa tabell. 

1 Som Brenneman (2005) skriver “higher levels of education eliminate concern about 
job stability reducing the fear of losing one’s job to an immigrant or concerns about 
wage deflation. Put simply, the more education and income one has, the more positive 
will be one’s attitude toward immigrants. While education does seem to predict positive 
attitudes in most studies” 
2 Som flera specialister har påpekat, är religiositeten ofta associerad med auktoritära 
tendenser (Weller, 1975; Schwartz and Huismans, 1995). 
3 Som flera sociologiska klassiker hävdat tenderar religionen att betona en historisk 
lärdom och därigenom  ett dogmatisk fasthållande vid status quo snarare än förändring-
ar (Durkheim, 1954; Glock, 1973). 
4 Som dessa författare skriver, “religion does matter, and that the beliefs produced by 
specific religious denominations shape public opinion towards trade and immigration 
thereby representing an important source of resistance to deeper cultural interaction”. 
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Tabell nr 9. Skala negativa attityder till mångfald och religiositet 

  Antal individer Medelvärde Standard av-
vikelse 

Mycket eller ganska religiös 191 12,7 7,0 
Inte så religiös 840 14,4 7,4 
Inte alls religiös 524 15,0 8,3 
Total 1555 14,4 7,7 

De intervjuade personerna som betecknar sig själva som mycket eller ganska 
religiösa är de som också har de mest positiva attityderna till mångfald. De som 
inte alls är religiösa visar däremot de mest negativa attityderna. Denna bild 
kompliceras när vi analyserar effekten av religiositeten i samband med ålder 
och kön.  
Figur nr 3. De religiösa människornas attityder till mångfald, genom ålder och kön

Religiösa yngre kvinnor är de som framträder som mycket mindre negativa till 
mångfald, medan äldre och yngre religiösa män är mest negativa. För de reli-
giösa kvinnorna stiger de negativa attityderna i samband med stigande åldern. 



132

Motsvarande händer inte med religiösa män där både yngre och äldre män visar 
starka negativa attityder medan medelålders religiösa män är mer positiva. 

Beträffande vilken religion man har, kan vi också se intressanta skillnader i 
negativa attityder, men detta måste tas med reservation på grund av att vi inte 
har stratifierad på basis av religion och då blir vissa religioner underrepresente-
rade.

Tabell nr 10. Skala negativa attityder till mångfald och religiös tillhörighet  

Antal individer Medelvärde Standard advices 

Svenska kyrkan 1123 14,9 7,7 
Katolska kyrkan 31 12,7 7,7 
Frikyrka 35 10,7 4,4 
Annat kristet samfund 22 12,6 6,5 
Annan religion 29 10,9 6,7 
Nej 305 13,9 7,9 
Total 1545 14,5 7,7 

De som tillhör den svenska kyrkan är mer negativa (men ligger inom medel-
värdet i skalan) medan de som tillhör frikyrkorna eller andra religioner är mest 
positiva. Skillnaderna är dock små och inte signifikanta. 

Sammanfattningsvis kan vi säga här att religiositeten i Sverige påverkar atti-
tyderna till mångfald men på ett annat sätt än i andra länder som till exempel 
USA. Mycket religiösa människor, speciellt yngre kvinnor, är positiva till 
mångfald, medan icke religiösa människor är mindre positiva. 

Bostadsort och negativa attityder 

Bostadsorten eller bostadsområdet har blivit en viktig markör inte bara för atti-
tyder till mångfald utan främst för sociala klasser.  

Tabell 11. Skala negativa attityder till mångfald och bostadsort 

  Antal individer Medelvärde Standard avvikelse 
Storstad/centralt 248 12,4 8,1
Storstad/förort 304 14,8 7,0
Mindre stad/centralt 299 13,6 7,2
Mindre stad/ytterområde 176 15,0 7,5
Mindre tätort 174 15,8 8,0 
Landsbygd/nära städer 291 15,6 7,7 
Ren glesbygd 39 13,1 8,7 
Total 1531 14,4 7,6 
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Attityderna till mångfald varierar och följer ett visst mönster: mer positiva atti-
tyder finns i storstäderna, centrala delarna. De mindre positiva finns i mindre 
tätorter samt i förorterna till storstäderna och landsbygden. Skillnaderna är dock 
inte så stora. 

Förklaringar till dessa skillnader kan formuleras kring globaliseringens effek-
ter. De centrala delarna i storstäderna är mer internationella och blandningen av 
olika raser och nationaliteter som oftast finns där, känns nästan naturlig. Mot-
svarande förhållande återfinns inte i förorterna, där invandrare förknippas med 
sociala problem och konflikter, vilka ger upphov till mer negativa attityder. 
Mindre städer kännetecknas oftast av traditionalism och att alla känner alla. 
Invandrare blir då en faktor som står för osäkerhet och avvikande beteende på 
orter där en majoritet följer samma beteendemönster. 

Inkomster och negativa attityder till mångfald 
Associationen mellan inkomster och attityder till mångfald har också analyse-
rats. Vi ville kontrollera om lägre inkomster korreleras med negativa attityder 
till mångfald eftersom den internationella litteraturen indikerar att de mest nega-
tiva attityderna finns hos dem som har osäkra, dåligt betalda jobb. 

Forskning om attityder till invandrare visar att individer som är negativa till 
invandrare ofta är samma individer som känner rädsla för konkurrens om sam-
ma jobb. Detta gäller främst de personer som har låg status och lågt avlönade 
anställningar (Espenshade & Hempstead, 1996). I denna bemärkelse kan vi 
förvänta oss att de intervjuade personerna som har lägre inkomster ska visa mer 
negativa attityder till mångfald medan de som tjänar mer kommer att visa tole-
ranta, mindre negativa attityder. 

Tabell nr 12. Skala negativa attityder till mångfald och inkomster 

Antal individer Medelvärde Standard avvikelse 
Under 10 000 kr/månad 115 14,4 7,9 
10 001–20 000 kr/månad 301 15,6 7,2 
20 001–30 000 kr/månad 318 15,1 7,6 
30 001–40 000 kr/månad 72 13,6 6,5 
40 001–50 000 kr/månad 35 13,2 8,2 
Mer än 50 000 kr/månad 26 12,5 7,4 
Total 867 14,9 7,5 

Tabellen visar att skillnaderna i poäng i skalan om negativa attityder till mång-
fald inte är stora (ej statistiskt signifikanta, F 1,993, sig .077) men de negativa 
attityderna visar en tendens att associeras negativt med inkomsterna, det vill 
säga, ökar inkomsterna minskar de negativa attityderna, men tendensen är 
mycket svag, som vilket illustreras i nästa diagram. 
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Figur nr 4. Skala negativa attityder till mångfald och inkomster 

En stark och signifikant association förväntades, i enlighet med vad den interna-
tionella forskningen har visat. Men här måste betonas att de negativa attityderna 
till mångfald inte påverkas av inkomstskillnader.  

De som har högre inkomster konkurrerar inte med invandrarna på arbets-
marknaden och inte heller grannar med invandrare. De kommer förmodligen 
inte heller att sammanföras genom äktenskap. Därför är det lättare för dem att 
ge uttryck för positiva attityder. De som har lägre inkomster är de individer som 
har ett yrke med lägre status. Därför måste de konkurrera med invandrare för att 
få dessa jobb5. De bor i samma bostadsområden som invandrare och upplever 
starkare kulturkrockar med personer som har andra kulturella vanor och tillhör 
annan religion. Men trots detta visar inte de människor som har lägre inkomster 

5 Som Espenshade Th & Hempstead Katherine (1996) kommenterar ”some of the more 
frequent complaints about immigrants are they take jobs away from native workes, 
contribute to higher unemployment, and reduce the wages and working conditions. Job 
holders at the bottom of the socioeconomic ladder are assumed to be most susceptible to 
these forms of labor market competition, because low-skill and low-wage native work-
ers have occupational characteristics similar to those of today´s new immigrants”.  
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mer negativa attityder till mångfald. Det förblir därför en öppen fråga om var-
för den svenska arbetarklassen är mindre negativ till mångfald än motsvarande 
i andra industrialiserade länder.

Kulturellt avstånd, invandrare och negativa attityder  
Vi har studerat det kulturella avstånd som individer från två slumpmässiga ur-
val, år 2005 respektive år 2006 har uppvisat i förhållande till ett antal etniska 
grupper. Vi antar att när det handlar om kultur och kulturellt avstånd är det frå-
ga om normer, värderingar, symboler, riter, handlingsmönster och tankesätt. 
Bland alla dessa kulturella komponenter är värderingarna troligen de mest cen-
trala.

Tenderar olika etniska grupper att uppfatta sig vara på stort kulturellt avstånd 
till de andra? Är å andra sidan, svenskarna kulturellt annorlunda än andra folk 
och därför borde vi förvänta oss att det kulturella avståndet ska inte vara starkt 
associerat till negativa attityder till mångfald?  

Enligt Pettersson & Esmer (2005) och utifrån analyser från EVS/WVS-
projektet, tenderar de kulturella avstånden mellan länderna snarare att bestå och 
de värderingsmässiga skillnaderna inom de olika länderna snarare att öka än 
minska. Utvecklingen skulle med andra ord inte gå mot ökad likhet utan mot 
ökad mångfald. I denna kontext bildar de nordeuropeiska protestantiska länder-
na ett eget kluster och befolkningarna i dessa länder liknar troligen varandra i 
sina primära värderingar. Som Petterson & Esmer (2005) skriver, ”dessa länder 
utmärks av en låg uppslutning runt de traditionella värderingarna och en stark 
betoning av de emancipativa frihetsvärdena”.

Dessa författare framhäver, vilket resultaten från EVS/WVS-projektet ger 
stöd för att ”de nordiska länderna skulle inte enbart vara inbördes lika genom att 
tillhöra den nordeuropeiska protestantiska sfären, utan de också sagts omfatta en 
sorts avantgardekultur som skulle vara resultat av den starka skandinaviska 
välfärdsmodellen och de nordiska ländernas långgångna utveckling mot tjänste-
samhälle” (Pettersson & Esmer, 2005).  

Sverige skiljer sig markant från andra länder beträffande kulturella värde-
ringar. Svenskarna kännetecknas med andra ord av den mest atypiska och avvi-
kande värdeprofilen av alla, enligt Petterson.

Nedanstående resultat av en faktoranalys kan betraktas just utifrån denna 
kontext.  Den gjordes med de svar som de intervjuade individerna gav i relation 
till deras upplevda kulturella avstånd till olika folkgrupper. 
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Tabell nr 13. Faktoranalys av det kulturella avståndet. 

Component 
1 2 

Serber ,803  
Kroater ,799  
Turkar ,781  
Kurder ,780  
Somalier ,765  
Chilenare ,750  
Ryssar ,744  
Araber ,742  
Romer ,730  
Iranier ,727  
Polacker ,724  
Greker ,707  
kineser ,696  
bosnier ,692  
irakier ,665  
judar ,658  
thailändare ,550  
norrmän  ,810 
finländare  ,757 
svenskar  ,743 
engelsmän  ,705 
tyskar  ,627 
amerikaner  ,484 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  2 components extracted. 

Ovan träder två huvudkomponenter fram. Den första och viktigaste, samlar alla 
folkgrupperna som upplevs annorlunda. Denna komponent förslås här omforma
begreppet invandrare. De egenskaper som kan identifieras här är förknippade 
med folkgrupper som upplevs vara avvikande i relation till Sverige på det eko-
nomiska planet, folkgrupper som associeras med starka traditionella värdering-
ar, folkgrupper upplevs vara präglade av stora konflikter och krig. 

Den andra komponenten är svenskarna, andra skandinaviska folk och de som 
antas dela samma ekonomiska utveckling och moderna värderingar, i främsta 
hand engelsmän och tyskar men också amerikaner. Det bör påpekas att denna 
indelning inte följer en logik baserad på rastänkande. De som ur ett rasperspek-
tiv skulle kunna definieras som vita, är alla folkgrupper i den icke-invandrare 
grupperingen, men i invandrargruppen finns en blandning av raser som omfattar 
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alla möjliga varianter från vit till svart. Med andra ord, det kulturella avståndet 
följer inte dikotomin vit/icke vit. I stället handlar det om grundläggande värde-
ringar. Det kulturella avståndet kan belysas bättre i följande diagram. Där fram-
träder det tydligt att det största avståndet finns gentemot de muslimska folk-
grupperna.

Figur nr 5. Svenskarnas kulturella avstånd till olika folkgrupper 
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Ett index som uttrycker olika nivåer av kulturellt avstånd till invandrare har 
konstruerats genom att ta hänsyn till det kulturella avståndet som individerna i 
samplen medgav till de folkgrupper som finns i den första komponenten, in-
vandrarkomponenten. Indexets fördelning visas i följande diagram. 
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  Figur nr 6. Indexet om det kulturella avståndet till invandrare 

  N Minimum Maximum Medelvärde Standard-
avvikelse 

Kulturellt avstånd 1220 14,00 98,00 67,7557 17,08732 

Här räknas det kulturella avståndet till 12 olika nationaliteter som ingår i kom-
ponenten “invandrare”. Vi kan se att medelvärdet ligger på 67,75 poäng. När 
det kulturella avståndet är maximalt är poängen 98. När avståndet är minimalt 
är poängen 14. Fördelningen lutar åt högre poäng, vilket motsvarar stort kultu-
rellt avstånd. Medelvärdet och variabelns fördelning indikerar att de flesta 
svenskar upplever ett stort kulturellt avstånd till invandrare, trots att de flesta 
ger uttryck för positiva attityder till mångfald.

Dessa två dimensioner, kulturellt avstånd och attityder till mångfald är nega-
tivt korrelerade, det vill säga de som har mer positiva attityder tenderar att kän-
na mindre kulturellt avstånd, men associationen är långtifrån att vara totalt. 
Korrelationen är .499 vilket betyder att associationen inte är så stark, att det 
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finns viktiga skillnader och främst att positiva attityder till mångfald och kultu-
rellt avstånd till invandrare innebär inte samma sak.

Vi har slutligen rangordnat de olika folkgrupperna enligt det kulturella av-
stånd som de intervjuade personerna har angett. Det minsta avståndet är 1 och 
det största avståndet är 7 poäng. Fem stora grupperingar kan definieras utifrån 
dessa olika graderingar. Den första gruppen omfattar svenskar, norrmän och 
finländare. Den andra grupperingen består av engelsmän, tyskar och amerika-
ner. Den tredje gruppen består av greker och polacker. Den fjärde gruppen är 
judar, ryssar, chilenare, kroater, bosnier, thailändare och serber, och den femte 
gruppen består av turkar, kineser, kurder, iranier, romer, irakier, araber och 
somalier. 

Tabell nr 14. Olika grupperingar av kulturellt avstånd  

svenskar 1,3 
norrmän 1,6 
finländare 1,9 
engelsmän 2,4 
Tyskar 2,6 
amerikaer 2,7 
greker 3,8 
polacker 3,8 

judar 4 
ryssar 4,3 
chilenare 4,4 
kroater 4,5 
bosnier 4,6 
thailändae 4,6 
serber 4,7 
turkar 5 

kineser 5,2 
kurder 5,2 
iranier 5,4 
romer 5,5 
irakier 5,6 
araber 5,8 
somalier 5,8 

Denna tabell visar att svenskarna känner sig kulturellt hemma tillsammans med 
de andra skandinaviska folkgrupperna. Den andra grupperingen kan forma sam-
bandet mellan kultur och välfärdsnivå, nämligen kulturell samhörighet med rika 
länder.

Den tredje gruppen är svårare att definiera. Grekerna representerar en grupp 
invandrare som har funnits i Sverige under många år och är en av de äldsta in-
vandrargrupperna tillsammans med turkarna, men de här sistnämnda placeras på 
ett längre kulturellt avstånd. Polackerna är ett folk som känns historiskt och 
geografiskt närmare Sverige och kanske uppfattas som mindre östeuropeisk än 
andra folk.

I den fjärde gruppen ingår i första hand judar, som historiskt har funnits i 
Sverige sedan mycket länge. Deras placering ger dock uttryck för dolda antise-
mitiska tendenser som därför kan antas finnas även i det toleranta Sverige. Rys-
sar finns också inom samma grupp, och deras position uttrycker säkerligen de 
historiska motsättningar och misstänksamhet som Ryssland alltid har inneburit 
för svenskarna.

Följaktligen framträder även alla östeuropeiska folkgrupper. Två andra grup-
per är också inkluderade, chilenarna och thailändare. Chilenarna har genom åren 
betraktats med en blandning av positiva känslor som var en produkt av en poli-
tisk solidaritet som det svenska folket kände till de chilenska politiska flykting-
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arna och föreställningar om ett land med lägre ekonomisk utveckling. Thailän-
darna antas inte ligga på ett långt kulturellt avstånd tillsammans med andra asia-
tiska folkgrupper. Detta kan bero på de länkar som etableras genom svenskarnas 
frekventa fritidsresor till Thailand och att flera thailändska kvinnor gifter sig 
med svenska män.  

Den femte och sista gruppen finns på det längsta avståndet till svenskarna 
och bestå inte enbart av folkgrupper som bedöms befinna sig ekonomiskt myck-
et långt från Sverige. Den består av grupper som kännetecknas av konflikter och 
inte minst av en muslimsk religiös bakgrund. 

De olika avstånden kan granskas i Figur 7. 

Figur nr 7. Svenskarnas olika kulturella avstånd till olika folkgrupper 

Sökandet efter kombinationer av faktorer som orsakar negativa 
attityder
De faktorer som enligt den internationella och svenska forskningen på ett signi-
fikant sätt påverkar förekomsten av negativa attityder är utbildning, kön, bo-
stadsort, religiositet, ålder, inkomster och kulturellt avstånd. Av dessa faktorer 
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har vi visat att inkomster inte är en signifikant faktor utifrån denna studies resul-
tat, och därför tar vi inte hänsyn till denna faktor i följande analys. 

Vi använder en multivariat analys anpassad till ordinal och kategoriska vari-
abler. Analysen är ”optimal scaling for categorical variables”, som är en typ av 
korrespondansanalys för fler än två variabler. 

Figur nr 8. Multivariat analys för faktorer som påverkar de negativa attityderna 

I diagrammet illustreras att de mycket negativa attityderna korresponderar med 
faktorerna grundutbildning, ren glesbygd, ålder samt man. Faktorn mindre tätort 
kan också inkluderas i denna gruppering. 

Å andra sidan associeras de mycket positiva attityderna till mångfald med 
faktorerna kvinna, högskoleutbildning och centrala delar i storstäderna. Faktorn 
yngre kan också inkluderas här. 
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Hur viktiga är olika faktorer för att förklara de negativa attityderna 
till mångfald? 
Vi har slutligen analyserat hur viktiga de olika faktorerna till negativa attityder 
till mångfald är: kulturellt avstånd, religiositet, utbildning, ålder, inkomster, 
bostadsort och kön. En regressionsanalys för kategoriska variabler har används. 
Koefficienten R blev .498 och det innebär att ganska acceptabel förklaringsnivå 
uppnås med dessa faktorer. Följande tabell visar analysens resultat. 

Tabell nr 15. Regressionskoefficienter för de negativa attitydernas faktorer  

 Standardized Coefficients Df F Sig. 

Beta Std. Error Beta Std.
Error Beta

Kulturelltavstånd ,385 ,038 3 104,117 ,000 

Religiositet i kate-
gorier ,053 ,038 2 2,007 ,135 

utbildning i kategorier -,124 ,039 2 9,966 ,000 

ålder I kategorier ,104 ,037 2 7,751 ,000 
Inkomster -,077 ,040 2 3,815 ,023 

Bostadsort -,120 ,037 6 10,489 ,000 
Kön -,117 ,039 1 8,935 ,003 

Dependent Variable: Skala negativa attityder till mångfald (Binned) 

Correlations Importance 

Zero-
Order Partial Part After  

Transformation 
Kulturellt avstånd ,421 ,394 ,372 ,655 
Religiositet ,118 ,059 ,052 ,025 
Utbildning  -,242 -,132 -,115 ,121 
Ålder ,060 ,116 ,102 ,025 
Inkomster -,086 -,082 -,071 ,027 
Bostadsort -,138 -,135 -,118 ,067 
Kön -,168 -,125 -,109 ,079 

Dependent Variable: Skala negativa attityder till mångfald 
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Tabellen bekräftar att efter det kulturella avståndet är utbildningen den viktigas-
te faktorn. Kön blir den faktorn som följer i betydelse samt bostadsort. Mycket 
mindre betydelse har faktorerna ålder och inkomster. Religiositeten har inte 
signifikant betydelse. 

Sammanfattning
En skala som mäter negativa attityder till mångfald. Skalan visade en normal 
fördelning med en viss lutning åt de positiva attityderna, men när mätningarna 
2005 och 2006 jämfördes framträdde förhållandet att de hårdare extrema nega-
tiva attityderna har förstärkts. Den aktuella bilden av svenska attityder till 
mångfald är därför motsägelsefull. Attityderna är i stort sätt positiva, men det 
finns en tendensen för de mera negativa attityderna att öka. Tillsammans med 
den allmänna positiva attityden finns det troligen ett subtilt mönster som tende-
rar att ge utrymme för extrema åsikter. 

Kategorin äldre människor finns bland dem som är mest negativa till mång-
fald, medan yngre är mindre negativa. Äldre män som har antingen grund- eller 
gymnasieutbildning är de som uppvisar mer negativa attityder. Äldre högskole-
utbildade kvinnor visar däremot mer positiva attityder till mångfald. 

Utbildningen är en stark faktor. Det finns stora och statistiskt signifikanta 
skillnader mellan de olika utbildningskategorierna. Mest negativa är de personer 
som endast har grundutbildning, och mest positiva är de som har högskoleut-
bildning. 

Religiositeten verkar i motsatt inriktning och i samma linje med studier från 
andra länder, alltså mer positiva attityder till mångfald. Religiösa yngre kvinnor 
framträder som mycket mindre negativa till mångfald, medan äldre och yngre 
religiösa män är mest negativa. 

Mer positiva attityder finns i storstädernas centrala delar. Mindre positiva at-
tityder finns i mindre tätorter samt i förorter till storstäderna och på landsbyg-
den. Skillnaderna är dock inte så stora. 

De negativa attityderna till mångfald påverkas inte av inkomstskillnader. De 
svenskar som har lägre inkomster visar inte mer negativa attityder till mångfald. 
Det förblir en öppen fråga om varför den svenska arbetarklassen är mindre ne-
gativa till mångfald än i andra industrialiserade länder. 

Ett index som uttrycker olika nivåer av kulturellt avstånd till invandrare har 
konstruerats, bl.a. genom att ta hänsyn till det avstånd som de tillfrågade inom 
respektive slumpmässiga urval uppgav att de hade i förhållande till de folkgrup-
per som inkluderades i en faktor som här betecknas ”invandrarkomponenten.” 
Medelvärdet och variabelns fördelning indikerar att de flesta svenskar upplever 
ett stort kulturellt avstånd till invandrare, trots att de medger positiva attityder 
till mångfald. 

Efter kulturellt avstånd är utbildning den viktigaste faktorn som påverkar de 
negativa attityderna till mångfald. Kön blir den faktorn som följer i betydelse 
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samt bostadsort. Mycket mindre betydelse har faktorerna ålder och inkomster. 
Religiositeten saknar signifikant betydelse. 
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6. Andraskap i en kontext av skenbar 
tolerans - svenska attityder till 
människor med invandrarbakgrund 

CHRISTIAN STÖHR

Introduktion
Det är förmodligen inte någon överdrift att kalla Sverige för “fästningen av 
tolerans och moralisk supermakt” (jmf. Kamali, 2002, 126) –  speciellt i fråga 
om opposition mot rasism och xenofobi. Det kan vara en bild som  andra länder 
i världen kan ha om Sverige, men också kan omfattas av svenska själva.  

Bilden bekräftas av de flesta opinionsundersökningar om rasism och xenofo-
bi i vilka de svenska respondenterna verkar ha mer positiva attityder till im-
migration än i andra europeiska länder. Även om självrapporterande enkäter är 
det vanligaste sättet att undersöka förhållanden inom ämnesområdet är resulta-
ten trots allt kontradiktoriska (motstridande) mot många – ofta kvalitativa – 
undersökningar om Sverige, vilket även kan noteras i detta arbete. 

Denna artikel gör gällande att opinionsundersökningar i Sverige ofta endast 
visar en sida av sanningen och därför bör betraktas som högst tvivelaktiga avse-
ende reliabilitet och tillförlitlighet. 

Undersökningar (av det här slaget) avser i allmänhet att kartlägga responden-
tens attityd mot invandrare i vissa dimensioner och ibland till och med av re-
spondentens beteende. Resultaten från en sådan undersökning tas ofta som en 
fast utgångspunkt för jämförelser med andra länders undersökningar om rasism,
”vetenskapliga  slutsatser”, politiska åtgärder eller information som man ger till
massmedia (Thalhammer et. al, 2000). Syftet med den här uppsatsen är att sti-
mulera till ett kritiskt tänkande främst avseende användningen av undersök-
ningsstatistik om så känsliga ämnen som rasism.

I uppsatsen ska använda jag tre olika tillvägagångssätt för att visa på nöd-
vändigheten att inta ett skeptiskt förhållningssätt till bl.a. tillförlitligheten i de 
slutsatser som oftast dras utifrån nämnda material och analyser.  

Efter en kort bakgrund om immigrations historia i Sverige ska jag koncentre-
ra mig på frågan om attitydundersökningars metodologiska reliabilitet. Jag ska 
bevisa att normer av “socialt och politiskt korrekt beteende” med fog kan för-
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väntas ha en stark förvanskande påverkan på den intressanta variabeln – de 
”äkta” attityderna mot människor med utländskt bakgrund. Det kan bl.a. illu-
streras då man tittar på svensk bakgrundsinformation och resultat av andra un-
dersökningar som ofta har en mindre grad av sannolikhet att vara påverkade av 
(sådana) problem men däremot påverkade av bestående sociala normer som 
påverkar svaren i opinionsundersökningarna. 

I den följande delen ska jag testa instrumentets reliabilitet. Ett rimligt anta-
gande är att svaren i självrapporterade enkäter består av ärligt uttalade attityder 
och därför bör vara pålitliga, djupt rotade och därför även borde leda till över-
ensstämmelse avseende svaren. 

Analysen av den logiska överensstämmelsen i en exempelundersökning – 
Eurobarometer – indikerar att det finns till och med inom en sådan undersök-
ning ett flertal motsägelser, vilket också stödjer min tidigare antagande att ett 
anmärkningsvärd antal svenska respondenter “konstruerar” sina svar inom in-
tervjuprocessen.

Även om vissa forskare anser att argumentationen mot opinionsundersök-
ningar kan vara ett tillräckligt skäl att helt och hållet tillbakavisa metoden (jäm-
för med Phillips, 1971/1973) använder jag mig av utvald data för att ifrågasätta 
korrektheten av allt för positiva slutsatser. Med hjälp av svensk bakgrundsin-
formation och genom att ta upp koncepten av explicita och implicita attityder 
analyserar jag ett antal självrapporterande enkäter – i huvudsak Eurobarometern 
(jämför med Thalhammer m.fl. 2000), Mångfaldsbarometern (jämför med Mel-
las och Palms, 2005) och Integrationsbarometern (jämför med Integrationsver-
ket, 2005). Jag kommer att bevisa att trots frånvaron av explicit rasistiska och 
xenofobiska attityder så finns det i alla fall mycket starka indikationer på nega-
tiva stereotyper om invandrare och ett storskaligt grupptänkande där man upp-
fattar situationen att “vi” är bättre än “de”. Den här formen av latent rasism och 
“andraskap” är, tillsammans med ett starkt krav på assimilation – trots den på-
stådda multikulturella karaktären av svensk officiell policy – ofta ignorerad 
eftersom den inte passar ihop med den vida och politiskt korrekta oenigheten 
med direkta och hårda åsikter mot invandrare.

Några fakta om svensk immigrationshistoria 
Idag har Sverige med sina 12,4 % en tämligen stor proportion av invånare födda 
utomlands (jmf. Statistiska Centralbyrån, 2005), av vilka majoriteten har varit i 
Sverige sedan åtminstone 10 år och fler än 60 % har svenskt medborgarskap. 
Proportionen människor födda utomlands eller som åtminstone har en förälder 
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född utomlands  är till och med en femtedel av den totala befolkningen (jmf. 
Statistiska Centralbyrån, 2003)1.

Det har inte alltid varit så. Medan Sverige var ett emigrerande land från me-
deltiden fram till början av 1900-talet2 öppnade Sverige sina gränser för flyk-
tingar i slutet av andra världskriget (jmf. Runeblom, 1990, 35 f.). Under dessa år 
kom på grund av en väldigt liberal immigrationspolicy folk från de andra nor-
diska länderna till Sverige – främst för att det fanns arbete. 

I mitten av 70-talet började inflödet av invandrare från icke-europeiska län-
der (varav de flesta var flyktingar från andra krig och inrikes konflikter) öka 
anmärkningsvärt och fortsatte öka fram till idag. Invandringspolicyn blev också 
mer restriktiv (jmf. Lundh och Ohlsson, 1999, 11) och stödde assimilation till 
de svenska normerna och den existerande kulturen. Senare introducerades flera 
nya policy för att förbättra invandrarnas situation. Assimilationsstrategin förkas-
tades för ett kulturellt pluralistiskt sätt att närma sig frågan (Lundh  och Ohls-
son, 1999, 108ff.). En av de huvudsakliga aspekterna av dessa handlingar var 
syftet att bevara invandrarens kulturella bakgrund och språk – till och med efter 
den första generationen. 

I de fall frågan om immigration ännu inte hade spelat någon stor roll i den 
allmänna debatten och det politiska livet, förändrades förhållandena under tidig 
90-tal – under en tid då Sverige drabbades av en allvarlig ekonomisk depres-
sion. Det var också en tid av radikalisering av det svenska fascistiska under-
groundkulturen och nya grupper av skinheads och rasistiska organisationer 
grundades. Dessa rörelser var huvudsakligen importerade från USA, Storbritan-
nien eller Tyskand och kontakter med internationella nazist organisationer 
grundades (jmf. Lipponen, 2006a). Större tendens för våldsamheter ledde till en 
ökad diskussion av immigration och förhållandet mellan svenskar och utlän-
ningar i massmedier och i politiken. Som resultat fick det svenska partiet “Ny 
Demokrati” otroliga 6,7 % av rösterna i valet 1991 och fick därmed representa-
tion i Riksdagen med sina populistiska argument mot höga skatter och immigra-
tion (jmf. Lipponen, 2006; Rydgren, 2002).

Efter dessa händelser ökade oenigheten kring den rådande immigrationspoli-
tiken samtidigt som regeringen ändrade sin strategi från att stödja bevarandet av 
invandrarens kultur till en policy som dels innebar ett officiellt stöd för en inte-
grering av nya invandrare in i det svenska samhället, men samtidigt även ger 
utrymme för ett mångkulturellt samhälle. Det fanns alltså en officiell ändring i 
policyn från immigration till integration vilken fokuserade inte så mycket på 

                                                     
1 Efter år 2003 är denna  information inte längre tillgänglig. Endast antalet barn födda 
med två föräldrar med invandrarbakgrund (i stället för minst en) finns redovisad. 
2 En orsak kan ligga i försöken att minska invandringen av flyktingar från andra europe-
iska länder, liksom judar som försökte fly från den tyska nazistiska regeringen, under 
den ekonomiska depression som rådde under perioden i större delen av världen. Till 
exempel i 1927 års Aliens’ Act använde “ras” som ett  argument för behovet att begrän-
sa invandring (Lundh and Ohlsson, 1999, 12). 



148

utbildning utan på lika rättigheter, ansvar och möjligheter (jmf. Lappalainen och 
Johnsson, 2004, 1)3. Därigenom var den multikulturella karaktären av det 
svenska samhället “officiellt” bekräftad av administrationen.

Efter 1990-talets krisår försvann frågan om immigrationen återigen. Oavsett 
detta drar Rydgren slutsatsen i sin jämförelsestudie av Sverige och Danmark, i 
vilka Nationalisterna och Högern var särskilt framgångsrika, att de båda (Ryd-
gren 2002:29, 2005)4

“…shared several important opportunity structures, in particular related to anti-
immigrant sentiments among the electorates and feelings of disenchantment to-
wards the political institution.”  

Denna korta översikt syftar, som tidigare nämndes, att i första hand ge läsaren 
en bakgrundsteckning till några relevanta händelser som kom att påverka den 
fortsatta utvecklingen inom det här nämnda utvecklingsfältet. Med dessa hän-
delser i åtanke ska jag fortsätta med diskussionen om begränsningar i opinions-
mätningar där jag ska börja med validitetsproblemet. 

Validiteten av svenska respondentsvar mot bakgrunden av 
normer om politisk korrekthet 
Kritiken av opinionsundersökningar som ett mätningsinstrument är lika gammal 
som instrumentet själv. En huvudpoäng är baserad på insikten, att respondenten 
inte är en passiv “källa för information”. Undersökningen är en social process i 
vilken respondenter tolkar följder och är påverkat av situationen (jämför med 
Esser, 1975; Kahn och Channell, 1968; Phillips, 1971; Steinert, 1984).

I det här avsnittet undersöker jag vilka förväntningar som det är rimligt att ha 
avseende attitydundersökningars validitet då man vill undersöka rasism och 
xenofobi i Sverige. Med validitet menar jag skalan inom vilken instrumenten 
mäter exakt vad den skulle mäta – nämligen äkta attityder av de svenska re-
spondenterna (jämför med Rossi et al., 1983; Babbie, 2003; Diekmann, 2003). 
Jag koncentrerar mig på de förväntade responsfel på grund av till exempel nor-
mer av socialt och politiskt korrekt beteende (Crown och Marlow, 1960; Crosby 
et. al., 1980). 

Som jag kommer att framhålla senare i texten, så är diskriminering av med-
borgare med invandrarbakgrund ett högst vanligt fenomen i dagen Sverige. 
Samtidigt bör de positiva attityder som redovisas i opinionsundersökningar 
kring invandring tas som intäkt för att de som svarar på enkäterna är under stark 

                                                     
3 Även om detta var sant, saknar ändring ändå avgörande resultat när det kommer tilll 
formuleringen  av olika policy eller motsvarande  (jmf. Lappalainen, 2004, 1). 
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påverkan av normer som uttalar sig om vad som är politiskt korrekt beteende i 
sammanhanget. Det kan förklara varför många av dem som svarar på frågorna 
trots sin ofta negativa inställning till såväl invandring som invandrare ger ut-
tryck för respekt, tolerans, anti-diskriminering och en positiv liksom tillmötes-
gående policy mot invandrare.

I sin tämligen unika bok “Even in Sweden” försöker Pred (2000) övertyga 
oss att trots den rosiga bilden och flertalet officiella uttryck är rasism och dis-
kriminering rådande. Pred löser den metodologiska frågan genom att ge hundra-
tals citat från varierande källor – vart och ett som indikerar att ”det verkliga 
Sverige” inte motsvaras av den beskrivna bilden av Sverige som ett land av 
öppenhet och tolerans. Å ena sidan – och trots en lite begränsat läsbarhet av en 
bok som främst består av citat – den skrämmande bilden som bildats med kraf-
ten av kvantiteten chockerar och övertygar läsaren att faktiskt något är fel ”even 
in Sweden”. Icke desto mindre måste man betänka att inte ens en överväldigan-
de massa av citat kan ersätta systematiska kvantitativa och kvalitativa forsk-
ningsmetoder. 

Ett annat instrument är intervjuer av människor med invandrarbakgrund om 
deras upplevelser. Kamali (2005) har genomfört sådana intervjuer baserat på 18 
fokusgrupper i olika städer i Sverige. I intervjuerna beskriver människor olika 
former av “vardagsrasism” och diskriminering i skilda delar av vardagslivet 
som till exempel arbetsmarknaden, utbildning, välfärd, boende, media och rätts-
system. Trots att rasism och diskriminering uppträder i olika former och med 
olika förklaringar var alla fokusgrupper eniga om att “vardaglig rasism” och 
etnisk-relaterad diskriminering existerar i Sverige. Lange (1999) frågade fyra 
stora grupper av invandrare (afrikaner, araber, asiater och jugoslaver) i Sverige 
om de ansåg Sverige vara ett rasistiskt land. 70 % av afrikanerna, 36 % av ara-
berna, 60 % av asiaterna och 51 % av jugoslaverna gav ett jakande svar. 

Westin (1994) har analyserat attityder av yngre svenskar med hjälp av för-
djupande intervjuer. Han anser, även om fördomsfulla och etnocentriska påstå-
enden kategoriskt avvisas, kan vissa former av invandrarkritiskt förhållningssätt 
identifieras bland de tillfrågade. “Jag är ingen rasist, men..” sammanfattar resul-
tatet. Och också med de unga i åtanke, säger Kaplan efter att ha jämfört USA, 
Nederländerna, Finland och Sverige att (Kaplan, 2001, 15) 

 “…Sweden’s racist counterculture—particularly in its youth National Socialist 
contingent—is considerably more cohesive, more organized, and more active on 
the local, national and international scenes than is the case in any of the other na-
tions considered in this report…”  

Akami et al. (2000) undersöker påverkan av normer på svaren i självrapporte-
rande enkäter i Sverige. Med hjälp av en svensk variant av den "Modern Racism 
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Scale" (jämför med McConahay, 1986)5 i kombination med ”priming” och ”re-
sponse latency” mått6 hittade höga negativa korrelationer mellan graden av ra-
sism och motivationen att kontrollera sina svar. De visade att resultatet från 
dessa – sensitiva men likväl självrapporterande – utfrågningar var också felaktig 
och undervärderade rasism. Om detta gäller för den "Modern Racism Scale," 
som åtminstone försöker att ta hänsyn till problemet med socialt önskvärt bete-
ende, det gäller ännu mer för de direkta frågorna av sociologiska attitydunder-
sökningar.

Detta har två olika följder för analysen av självrapporterande enkäter: Först 
betyder det att dessa starka normer uppmuntrar – mer än i flera andra länder – 
en situation i intervjun där respondenten tar en ställning av öppenhet och vänlig 
inställning mot invandrare och undviker svar som kunde tolkas som rasistisk. 
Därför är resultaten förvridna och ger en för positiv bild, vilket kan speciellt ses 
i undersökningar där intervjuaren är personligt involverad (jämför med Howell 
och Sims, 1991; Sudman och Bradburn, 1974; Anderson et al., 1988; Edelman 
och Mitofsky, 1990; Finkel et al., 1991). Sedan betyder det också att en enkel 
jämförelse av undersökningsinformationer med andra länder är en väldigt tvi-
velaktig sätt att närma sig frågan. Det är inte överraskande att opinionsunder-
sökningar i ett land som Grekland utvisar mycket mer rasistiska och xenofobis-
ka attityder än i länderna som Sverige, Finland eller Nederländerna (jmf. till. ex. 
Thalhammer et. al, 2000), eftersom man kan förmoda att människorna från den-
na kultur uttrycker sitt antipati mer öppet. I andra ord: de olika enkätresultaterna 
säger inte mycket om skillnader av “äkta” attityder. 

Undersökningen av ett urval andra studier visar att ett fel på grund av normer 
av politisk korrekthet i Sverige är mycket sannolik och att det finns en allvarlig 
anledning till skepticism mot för positiva resultat från opinionsundersökningar. 
Som en konsekvens, måste validiteten av opinionsundersökningar i Sverige 
sannolik vägas ned och man bör vara särskilt försiktig med slutsatser som inte 
tar hänsyn till detta.  Opinionsundersöknings statistik i en normativ och social-
politisk kontext, som till exempel Sveriges, når inte litmus-standard. Verklighe-
ten är mer olik än vad den verkar vara. Den här slutsatsen ska bekräftas i det 
följande avsnittet där jag ska analysera det andra kriteriet av kvantitativa under-
sökningar nämligen pålitligheten. 

                                                     
5 The Modern Racism Scale försöker urskilja indirekt rasistiska attityder från direkta, 
och försöker lyfta fram problemet med reaktivitet. Se också kapitlet om indirekta och 
direkta attityder i det här artiklet. 
6 För ”response latency” mätningar se Dovidio et. al., 2002. 
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Reliabiliteten av de svenska respondentsvaren – problemet 
med inkonsekvens 
Reliabilitetsundersökningar mäter konsistensen av utfrågningsresultatet. Det 
betyder – helt enkelt – att om man skulle undersöka ett förhållande eller ett fe-
nomen igen så bör man få samma resultat (eller åtminstone likheter på en till-
räcklig hög nivå). I den här delen ska jag analysera en opinionsundersökning – 
Eurobarometer 2000 data – med hänsyn till den logiska konsistensen av respon-
denternas svar. Pålitliga attityder borde vara ärliga, djupt sittande och lätt visade 
av respondenten. “Konstruerade” svar på grund av situationen, vilka kan vara 
påverkade av allmänna men diffusa normer osv., är mer sårbara mot inkonse-
kvenser.7.

Eftersom attityder varierar under tid, en analys av delar inom en undersök-
ning är mer pålitlig än respondentens svar under tid. Jag har valt Eurobarome-
ter-opinionsundersökning eftersom den innehåller ett antal delar vilka inte är 
oberoende av varandra och därför ger en möjlighet för kontrollering av den 
logiska konsistensen. 

Respondenterna är tillfrågade om de håller med eller inte håller med om ett 
antal olika uttalanden vilka är logiskt sammanhållna. Man kan se en inkonse-
kvens i svaren om respondenten inte följer logiska relationer mellan dem. När 
man sedan räknar antalet inkonsekvenser kan man få ett rimligt svar på svarens 
pålitlighet.

För uttalanden A och B förekommer en inkonsekvens om: 

1. Implikationen blir fel:   

Detta betyder att en logisk inkonsekvens händer om någon samtycker till utta-
landet A men inte med uttalandet B.8 Ett exempel från enkäten;            

A: Samtliga invandrare, legala som illegala, som kommer från länder som 
ligger utanför den Europeiska unionen och deras barn, även de som är 
födda i Sverige, borde sändas tillbaka till sina hemländer. 

                                                     
7 En annan förklaring för inkonsekvenser kan förstås som att respondentens attityder 
hänvisar till kontroversiella värden vilket är möjligt bara om de inte aktiveras samtidigt. 
Men på ett mer avgränsad ämne, såsom attityder mot invandrare, är detta osannolikt och 
även om det vore kontroversiell så skulle slutsatsen av en sådan undersöknings kvalitet 
vara också högst tvivelaktig. Å andra sidan borde man ta hänsyn till att temat rasism och 
xenofobi rankas ganska lågt i betydelse i det svenska samhället. I Integrationsbarome-
tern frågades respondenterna vilka max tre problem de ansåg vara de mest viktiga i 
Sverige. Rasism och xenofobi fick elfte plats och ca 10% av respondenter tog dem upp. 
Flyktingar och invandring samt integrationen av invandrare fick ännu dåligare rang 
(jmf. Integrationsverket, 2005). 
8 A  B = 0      ( “Om A då B” är fel) 
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 B: Samtliga  invandrare som kommer från ett land utanför den Europeis-
ka Unionen borde sändas  tillbaka till sina hemländer.

2. Disambiguering misslyckas: 
Detta betyder att en logisk inkonsekvens händer om någon samtycker till båda 
uttalanden.9 Ett exempel     från enkäten; 

  A: Mögligheter för illegala invandrare att få stanna i Sverige bör alltid 
utredas med hänsyn till deras personliga situation. 

B: Alla illegala invandrare borde sändas till sina hemländer utan undan-
tag.

3. Ekvivalensen blir fel: 
Detta betyder att en logisk inkonsekvens händer om svaren inte är samma på de 
båda uttalanden.10  Ett exempel från enkäten; 

A, B: Mögligheter för illegala invandrare att få stanna i Sverige bör alltid 
utredas med hänsyn till deras personliga situation11.

I Eurobarometer 2000 enkäten identifierade jag 15 sådana logiska relationer 
vilka var baserade på 16 delar i frågeformulären. Nedan har jag gjort en tabell i 
vilken jag räknar antalet respondenter vilka gav inkonsistenta svar i ett sätt som 
motsvarar de relationer som är beskrivna ovanför. Namnet på delar (till exempel 
Q6109) motsvarar identifikationsnummer i den originella Eurobarometer fråge-
formulären12. Som tillägg räknades proportionen av inkonsekventa respondenter 
i relation mot det hela stickprovet, i relation mot respondenter med konsistenta 
svar (vilket betyder att alla respondenter med saknade värden i en av de båda 
uttalanden är exkluderade) och i relation mot respondenter inom riskgruppen, 
vilken innehåller bara de respondenterna som faktiskt hade en möjlighet att göra 
ett misstag. Som en illustration för hur man ska läsa hela tabellen ska jag rela-
tionen på den första raden – Q6109 XOR Q6107 – som ett exempel: 

Frågorna är följande: 
Q6109: Mögligheter för illegala invandrare att få stanna i Sverige bör alltid utre-
das med hänsyn till deras personliga situation. 

                                                     
9 A XOR B = 0 (“Om B då inte A och om A då inte B” är inte sant)
10 A  B = 0 (Om A då B och om B då A” är inte sant) 
11 Den som formulerade Eurobarometer frågeformulären inkluderade även ett antal 
kontrollfrågor – alltså densamma frågan två gånger. Den enda skillnaden är att en gång 
frågade de om ”människor av dessa minoritetsgrupper” och en annan gång om ”dem”. 
Men eftersom jag anser den första och den andra hänvisa till densamma stereotypen 
behandlar jag frågorna som lika. Därför kan jag leta efter inkonsekvens händelser mel-
lan svaren på samma frågor. 
12 Den originella Eurobarometer kan man hitta på: 
http://www.gesis.org/en/data_service/eurobaromter/standard_eb_profiles/indexframepro
files.htm 
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Q6107: Alla illegala invandrare borde sändas till sina hemländer utan undantag. 

Uttalanden utesluter varandra. Man inte tycker att möjligheter för illegala in-
vandrare alltid bör utredas med hänsyn till deras personliga situation och samti-
digt de borde skickas tillbaka utan undantag. Därför indikerar relationen XOR 
att en respondent är logiskt inkonsekvent om han/hon samtycker till båda utta-
landena. I tabellen kan man se att det slutliga antalet respondenter vilka sam-
tycker till båda uttalanden är 249. Eftersom antalet respondenter är exakt 1000 
blir 24,9 % av alla svar logiskt inkonsekventa (det här var till och med 27,8 % 
av alla respondenter som svarade på de båda uttalanden). Riskgruppen innehål-
ler endast de respondenterna som samtycker till åtminstone ett av de två utta-
landen eftersom bara då har han/hon “risken” att göra ett logiskt misstag. För 
ekvivalenta relationer ( ) är riskgruppen densamma med gruppen människor 
med svar, då oavsett om en person höll med eller inte med ett av uttalanden 
“riskerar” han/hon att vara inkonsekvent med att ge ett motsatt svar på de andra 
uttalandena. För implikationsrelationen ( ), innehåller riskgruppen alla re-
spondenter som gav svar och samtycker till det första uttalandet eftersom endast 
dessa personer har “risken” att göra “ett misstag” i och med att inte hålla med 
det andra uttalandet. 

Tabell 1: Antalet respondenter med inkonsekventa svar i Eurobarometer 2000 data – 
Sverige 

Jämförda delar 
Antalet respon-
denter med inkon-
sekvenser

% av risk-
gruppen 

% av 
hållbara 
svar

% av hela 
provet

Q6109 XOR Q6107 249 28,7 27,8 24,9 
Q5107 Q6001 160 17,8 17,8 16,0 
Q5904 Q6006 126 13,8 13,8 12,6 
Q5106 Q6003 97 10,8 10,8 9,7 
Q5104 Q6005 96 11,4 11,4 9,6 
Q6109 XOR Q6110 65 8,2 7,3 6,5 
Q6110 Q6105 36 37,5 4,0 0,4 
Q5908 Q5907 34 8,7 4,0 3,4 
Q6110 Q6104 29 30,2 3,3 2,9 
Q6105 Q6104 26 24,1 2,9 2,6 
Q5905 Q6006 21 10,7 2,3 2,1 
Q6110 Q6107 16 16,5 1,8 1,6 
Q5904 Q5905 13 7,5 1,4 1,3 
Q6110 Q6103 7 7,2 0,7 0,7 
Q6105 Q6103 4 3,6 0,4 0,4 
Antalet respondenter med inkonsekventa svar i Eurobarometer 2000 data – Sverige 
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Resultaten bevisar att det finns en hel del inkonsekventa svar. Relationen på den 
första raden, vilken också användes som ett exempel, visar att ett märkvärt an-
tal, en fjärdedel av alla, gav inkonsekventa svar. Därför är de givna svar och 
attityderna mot uttalandena frågorna borde mäta är inte pålitliga på en tillfreds-
ställande nivå. Tabellen visar också att relativt få inkonsekventa svar i andra 
relationer kan förklaras med den lilla storleken av riskgruppen, eftersom propor-
tionen inkonsekventa svar stiger märkvärt om man inte tar hänsyn till männi-
skor som faktiskt “inte hade en möjlighet” att göra ett misstag vilket jag kunde 
mäta här. 

I alla fall kan man argumentera för att det kan vara samma grupp människor 
som  – av någon orsak – alltid verkar ge mer ”slumpartade” och spridda svar13.
För att få mer information i problemställningen skapade jag ytterligare en tabell 
med samma uttalanden och relationer som ovan. I den här tabellen räknas ihop 
alla inkonsekventa svar av en respondent och visar antalet inkonsekventa svar 
per person. 

Tabell 2: Antalet inkonsekventa svar per person i Eurobarometer 2000 data – Sverige 

Antalet inkon-
sekvenser Antal respondenter  

Antalet respon-
denter i % av 
provet

Kumulativ antal 
respondenter i % 
av provet 

7 3 0,3 0,3 
6 9 0,9 1,2 
5 20 2,0 3,2 
4 22 2,2 5,4 
3 54 5,4 10,8 
2 133 13,3 24,1 
1 288 28,8 52,9 

>= 1 529 52,9 52,9 

0 471 47,1 100,0 
Totalt 1000 100,0  

Antalet inkonsekventa svar per person i Eurobarometer 2000 data – Sverige

Tabellen visar att 3 respondenter gav inkonsekventa svar i 7 av 15 relationer jag 
använde, 9 respondenter i 6 relationer och så vidare. Man kan se att 529 perso-
ner gav åtminstone ett mätbart inkonsekvent svar, vilket betyder att inte ens 
hälften av de svenska respondenterna har givit helt konsekventa svar inom 15 
relationer av min analys. En fjärdedel ger mer än ett inkonsekvent svar och åt-

                                                     
13 Man kan tänka sig en gammal kvinna som kan inte följa, eller en ung man som bara 
lurar intervjuaren. 
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minstone var tionde har tre eller fler. Man bör hålla i åtanke att det bara är 15 
relationer som jag har kunnat analysera; för en större del av frågeformulären 
kan jag inte kontrollera detta. Dessutom hade inte alla svarskategorier (och där-
för alla respondenter) risken att göra ett logiskt misstag. 

Resultaten av de två tabellerna låter oss dra slutsatsen att ett ansenligt antal 
svar om attityder om invandring antingen är icke-konsekventa i respondentens 
tankar eller inte stämmer överens med de givna svaren. Antagandet av ett 
starkt sammanhang mellan respondentsvaren och hans/hennes attityder är 
inte nödvändigtvis sann. Det här bör återigen hållas i åtanke när man tolkar det 
statistiska materialet. Tillsammans med resultaten från en tidigare diskussion 
om reliabilitet ger dessa fynd en bra grund för att ifrågasätta de positiva resulta-
ten av svenska attitydundersökningar om invandrare. 

Osynlig rasism i Sverige 
De två analyserna ovan indikerar att respondentens svar är i betydande grad 
olika än “äkta” attityder. Diskussionen om reliabilitet visade att normerna av 
politiskt korrekt beteende sannolikt har en stor påverkan på respondenterna i 
Sverige.  Synlig rasism och attityder mot invandring förekommer sällan. Men 
det kan finnas svar på relativ oskyldiga frågor vilka inte har varit påverkade av 
normerna. Därför är inte enkät information helt oanvändbar om man kan identi-
fiera sådana frågor och deras svar. I det här sista avsnittet ska jag återigen ana-
lysera information från ett antal undersökningar med det van nämnda i åtanke. 
Jag avser visa hur intrycket av öppenhet och tolerans försvinner om man 
koncentrerar sig på indirekta och oskyldiga attityder vilka är mindre på-
verkade av normerna.

Flera forskare är eniga om möjligheten att urskilja synligt xenofobiska attity-
der och rasistiska attityder (direkta attityder) vilka är “öppna, heta och direkta”, 
från de mer dolda och diskreta (indirekta attityder) (jämför med McConahay, 
1983/1986; Pettigrew och Meertens, 1995; Akrami et al., 2000; Ekehammar et 
al., 2000; Swim et al., 1995). Dessa mer indirekta former av xenofobi eller “la-
tent rasism” karaktäriseras bl.a. av de betonar kulturella skillnader, traditiona-
lism och att det existerar en bestämd grupp med överensstämmande åsikter om 
att det går att kategorisera befolkningen i ”vi” och ”dom”, där de som tillhör 
gruppen ”vi” är i ett eller flera avseenden bättre än de som står utanför (”dom”). 
Nedan ska jag analysera ännu en gång ett antal informationskällor, huvudsakli-
gen Eurobarometer (jämför med Thalhammer et. al, 2000), Mångfaldsbarometer 
(jmf. till. ex. Mellas och Palms, 2005) och Integrationsbarometer (jämför med 
Integrationsverket, 2005) och tolka rönen med bakgrundsinformation i åtanke. 
Eurobarometern kartlägger opinionsdata i flera europeiska länder så att jämfö-
relsen med andra länder är möjlig. Som tidigare har nämnts, kan information 
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från olika länder inte oproblematiskt jämföras på grund av att det förekommer 
olika normer – eller grad av normers intensitet – av “politiskt korrekt beteende”. 
Men om ett land som Sverige anser sig själv vara det mest öppna och toleranta 
landet  i Europa eller i världen, kan varje antydan av det hos oss förekommer 
mer negativa attityder, än i andra länder, ses som ett särskilt skäl till att man bör 
förhålla sig skeptisk till den aktuella beskrivningen eller analysen. Särskilt om, 
som jag diskuterat i föregående textavsnitt, det normativa och social-politiska 
klimat som förekommer i Sverige och som riskerar att bidra till feltolkningar av 
svaren eftersom de ofta är påverkade av samhällets sociala önskvärdhet. 

Analysen ska beakta tre olika aspekter av rasistiska och xenofobiska attityder 
i Sverige, nämligen andraskap, invandrare som anses vara ett ekonomiskt hot 
och kravet för assimilation. Vi ska se att i kontrast mot de positiva och toleranta 
svaren med uppskattning av starka och direkta rasistiska uttalanden, är andras-
kap och kravet på assimilation väldigt spridda i Sverige. 

Andraskap i Sverige 
Andraskap betyder ett utbrett tänkande i “vi” och “dom” kategorier, dvs. in- och 
ut-grupper. Om in-gruppen – svenskar i det här fallet – har positiva stereotyper 
och ut-gruppen mer negativa uppfattningar, kallas det indirekt, eller implicit 
rasism. 

För 50 år sedan var Sverige ett traditionellt, auktoritärt, centralistiskt land 
samt ur kulturell, etnisk och religiös synvinkel ett homogent samhälle med en 
stark nationell medvetenhet (jmf. Laczak, 1999, 59ff.). Dessa historiska rötter 
har haft en stark påverkan på svensk kultur, dess värden, attityder och åsikter 
under lång tid (jämför Sander, 1995, 147). Till och med idag är den svenska 
identiteten påverkad av bilden “att vara den bästa” – utifrån samhällets organi-
sation, synen på idrotten, miljötänkandet, teknologisk utveckling osv. (jämför 
Ohlsson, 1993, 213ff.).  Och trots en officiell proklamation om att ”bygga ett 
multikulturellt samhälle” betraktas och behandlas människor med invandrar-
bakgrund ändå annorlunda än ”infödda” svenskar– delvis på ett diskriminerande 
sätt (för en översikt: Reyes och Wingborg, 2002; speciellt med betoning på 
sysselsättning, Knocke, 2000, Geddes et al., 2005, 148 ff.), Vilket verkar vara 
erkänt av svenskarna: till påståendet Diskrimination av invandrare existerar i 
Integrationsbarometer var nästan 9 av 10 av delvis samma åsikt (43 % hade 
exakt samma åsikt, 43 % delvis) och mindre än 10 % ansåg inte påståendet vara 
sann14. Mer än hälften av dessa höll inte med påståendet att Människor med 
olika kulturella och etniska bakgrunder alltid behandlas som infödda svenskar 
(35 % var delvis av annan åsikt, 26 % var av helt annan åsikt) men bara 8 % 
ansåg att invandrare har ett sämre boende på grund av att de är invandrare. 

                                                     
14 Men man ska ta hänsyn till att proportionerna kan vara vilseledande; håller man med 
att invandrare är diskriminerade kan vara en stark norm av politisk korrekt beteende. 
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Svenska politiker känner väl till problemets utbredning och säger sig, i varje 
officiellt, bekämpa diskrimineringen som samhällsfenomen (jmf. till ex. Lappa-
lainen och Johnsson, 2004).

Kunskapen om och existensen av diskrimineringen kan vara både orsaken till 
och resultatet av xenofobiska attityder. På makro- och meso-nivå (till exempel 
genom institutioner) tillverkas och sprids definitioner och generaliseringar (till 
exempel statistik, rolldefinitioner) genom massmedier, lagstiftning, officiella 
normer osv. På sätt skapas stereotyper och generaliserade uppfattningar i hos 
stora delar av allmänheten (jmf. till ex. Kamali, 2005, 99 ff.). Där på mikroni-
vån blir de reproducerade och mer generaliseringar börjar användas. Om de är 
diskriminerande, till exempel genom erkända kategorier, termer, stereotyper, 
sociala normer, generaliserade strategier, principer för dom (jmf. Burns, 2005, 
3f.), stärker de indirekt rasism. Detta kan illustreras med frågan om segregation 
som ett exempel: på grund av den svenska bosättnings policyn (jmf. för det och 
det nedanstående: Andersson, 1998, samt Persson och Sahlin, 2002, 16) det 
finns en koncentration av låginkomsthushåll med utländsk bakgrund i de urbana 
periferier runt svenska städerna som Stockholm, Malmö och Göteborg, vilket 
bevisar faktiskt (etniskt) mest segregerat mönster för bosättning inom OECD 
länderna (OECD, 1998)15. Koncentrationsprocessen skapas om och om igen 
genom att det stigande antalet invandrare får de svenska familjerna att börja 
flytta ut. Samtidigt flyttar nya invandrare in för att få ett förmånligt boende 
och/eller för att få ett boende nära andra människor med lika etniska bakgrun-
der.16 Därför leder en form av koncentration till ytterligare koncentration. Men i 
det svenska samhället ligger dessa områden tätt ihop och är ofta beskrivna som 
“eländiga”, “mindre bemedlade”, röriga”, “kaotiska”, eller helt enkelt “getton”. 
Men dessa områden är även ihopkopplade med bilden av invandrare – och där-
för stärker stereotypen av fattiga, arbetslösa, mindre utbildade, socialt beroende 
utlänningar, eller – som Pred uttrycker saken – “den sociala konstruktionen av 
området blir en med den sociala konstruktionen av rasen” (jmf. Pred, 2000, 125; 
se också: Kamali, 2005, 134 ff.). 

En liknande mekanism av reproduktionen kan hittas på mikro-nivån: genom 
individens vardag, vilken karaktäriseras av vad Pred kallar för “locally situated 
practices” (Pred, 2000, 18) – dessa talrika små delar av rasistiskt tänkande och 
beteende vilka inte är ifrågasatta, och därför genom sin allmänna tillämpning 

                                                     
15 Andersson identifierar fyra generella migrationsmekanismer i Sverige (Andersson, 
1998): 

1. segregationsgenererande migration (de mestadels fattiga invandrare flyttar till bil-
liga områden) 
2. segregationsgenererande migration (svenskarna flyttar bort från invandrare) 
3. institutionellt genererad migration (boende politik) 
4. nätverks genererad migration (invandrare flyttar till invandrare) 

16 Det är förstås ett misstag att hänvisa till invandrare som en grupp. Inom vissa områ-
den kan man finna människor som har mer än 100 olika nationaliteter. 
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och karaktär av “normalitet” blir reproducerade och bekräftade. Det behöver 
nödvändigtvis inte vara en medveten process. Men oavsett om processen är 
medveten eller omedveten stärker såväl grupptänkandet som stereotyper och 
andraskap.17.

Trots andra positiva attityder hittar dessa processer av de vardagliga stereo-
typernas bildande sin väg även till opinionsundersökningar, speciellt om man 
tittar på vissa mindre starka uttalanden.

På påståendet att människor från olika minoritetsgrupper bidrar till att hålla 
stora delar av den svenska ekonomin igång svarade mer än hälften (56 %) att så 
är fallet. Endast i Finland (67 %) och Danmark (64 %) har fler personer den 
åsikten. På en fråga om välfärdens beroende ansåg 70 % av dem som besvarade 
enkäten att de som tillhör en invandrarminoritet betalar in mer till det svenska 
socialförsäkringssystemet än de själva får ut. Det överträffas endast av Finland 
där 78 % uppger att så är fallet. I en enkät genomförd av Lange och Westin 
(1993) instämde två av tre delvis i påståendet att många utlänningar kommer till 
Sverige bara för att utnyttja de sociala förmånerna (22 % instämde helt, 41 % 
instämde delvis i påståendet). Ett annat intressant resultat kommer från Euroba-
rometer där två av tre ansåg att i de skolor där det finns många barn från minori-
tetsgrupper blir utbildningskvalitén lidande – detta överträffas bara av Neder-
länderna (68 %) och Danmark (till och med 80 %). Angående kriminalitet ansåg 
77 % att invandrare är mer inblandade i brottslig verksamhet än genomsnittet, 
vilket är den näst högsta siffran efter Grekland. Sammanfattat anses invandrar 
vara mer kriminella, mindre kvalificerade och mer beroende av välfärdssyste-
met.

Också avseende kontextuella förhållanden ansåg mer än två av tre (69 %) att 
långt ifrån alla som tillhör dessa minoritetsgrupper vill vara fullvärdiga med-
lemmar i det svenska samhället. Och 35 % ansåg till och med att vissa invandra-
re är så annorlunda att de aldrig kan bli fullvärdiga och accepterade medlemmar 
i det svenska samhället. Ett svar som i båda fallen ligger litet över det europeis-
ka medelvärdet. Påståendet: Om två eller tre generationer kommer de som är 
invandrare att betraktas som likvärdiga med alla andra samhällsmedlemmar 
tillbakavisades av var tredje tillfrågad, endast i Danmark (44 %) och Nederlän-
derna (40 %) instämde fler personer i påståendet. Liknande resultat finnes i 
Mångfaldsbarometern. På påståendet: Det finns grupper av invandrare som inte 
klara av att integreras i vår kultur instämde i stort 60 % (30 % instämde helt och 
32 % instämde delvis; beaktar ordet “grupper”). Intressant är att nästan 9 av 10 
respondenter inom Europabarometern betraktade sig som en del av befolk-
ningsmajoriteten i Sverige, vilket är mycket större andel än i något annat land 
inom EU.18 Gruppen respondenter som inte ansåg sig vara del av någon grupp är 

                                                     
17 Pred beskriver i en hel kapitel flertal exempel av dessa ”dirty tricks” som han beskri-
ver dem (Pred, 2000, 57 ff.) 
18 Andra platsen går till Finland där 8 av 10 anser sig höra till majoriteten. 
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endast 3 %. Respondenternas känslor av att tillhöra en större grupp logisk inne-
bär att de är medvetna om att det finns en annan grupp man inte anser sig vara 
en del av. Allt som allt pekar dessa resultanter på en vidspridd tanke om “oss 
svenskar” och “de andra” av vilka den sistnämnda verkar vara ihopkopplad med 
mer negativa attribut. Och det är en form av latent rasism.

Invandrare som ett ekonomiskt hot 
Xenofobiska känslor kan uppkomma på grund av en konkurrens om begränsade 
resurser. Arbetet är ett av de viktigaste exemplen på sådana resurserna. Efter 90-
talets ekonomiska kris har den svenska ekonomin börjat återhämta sig och ar-
betslösheten är förhållandevis låg jämfört med andra europeiska länder. 

Enkäter som ger information om arbetslösheten visar en blandad bild. I Eu-
robarometern känner cirka två av fem att minoriteter bidrar till arr arbetslöshe-
ten ökar i Sverige och nästan var sjätte respondent ansåg att legala invandrare 
borde sändas tillbaka till sina hemländer om de är arbetslösa. I Integrationsba-
rometer håller ungefär två tredjedelar med om påståendet att för att vi skall 
kunna lösa framtidens behov på arbetsmarknaden så behöver Sverige inom de 
närmaste åren en ökad arbetskraftsinvandring från utomeuropeiska länder. Av 
dessa höll 36 % delvis med medan 25 % helt instämde i påståendet.  

Liknande resultat fick man på Integratonsbarometerns motsvarande fråga, 
där tre av fyra delvis instämde i påståendet att personer som blivit erbjudna 
anställning i Sverige ska få komma hit för att arbeta oavsett vilket land de 
kommer från. (Av dessa höll 41% helt med I påståendet medan 36% delvis in-
stämde). Å andra sidan svarade mer än hälften av de tillfrågade att påståendet 
personer från länder utanför EU ska ges möjlighet att komma till Sverige för att 
söka arbete under sex månader stämmer ganska dålig eller inte alls (23% stäm-
mer ganska dålig , 30% stämmer inte alls.  

Så medan radikala påståenden fick ganska positiva svar ändras detta märk-
värt om uttalanden är mindre radikal fästan man kan förmoda att de syftar på 
den samma attityden. I alla fall indikerar resultaten inte direkt en utbredd upp-
fattning av invandrare som ett ekonomisk hot, varvid det bör nämnas att invand-
rarens roll med avseende på arbetslöshet verkar inte att vara lika politiserad som 
i andra länder, så som i (speciellt Öst-) Tyskland (Stöhr, 2003).  

Kraven på assimilation 
Trots de normalt väldigt positiva resultaten i enkäter med avseende på invandrar 
i de mera radikala uttalanden, kan man identifiera ett ogillande mot det multi-
kulturella samhället som hävdas av svenska regeringen. Det politiskt påstådda 
multikulturella skiftet stöds inte av de svenska massorna. I Eurobarometer ansåg 
40 % att bilden av Sverige som ett föredöme för ett mångkulturellt samhälle inte 
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utgör en av landets starka sidor. Man kunde föra fram en motsatt positiv tolk-
ning genom att mer än hälften bejakade påståendet att mångfald är en av Sveri-
ges starka sidor.  Endast i Belgien och Grekland tillbakavisade en större andel 
människor påståendet att det är en styrka för ett land att ha olika folkslag, reli-
gioner eller kulturer representerade. Men samtidigt finns i dessa länder starka 
inslag av xenofobiska och anti-minoritets attityder. Därför är bilden av det 
“mest toleranta” samhället i världen, kontroversiell. 

Dessa exempel på “mjuka ogillanden” har inte gett resultat i form av ett öp-
pet uttalat ogillande av invandring. Men om man fokuserar på kulturella dimen-
sioner finns det bevis på att i stället för tolerans och stöd för ett multikulturellt 
samhälle finns det starkare krav på assimilation inom det svenska folket. Det 
kan inte ses i svaren på hårda uttalanden – 77 % instämde inte i Eurobarome-
terns påstående att för att nå full acceptans accepteras i det svenska samhället 
måste människor i som tillhör minoritetsgrupper ge upp sin egen kultur – utan i 
liknande men inte så hårda uttalanden. I Mångfaldsbarometern samtycker nästan 
80 % i påståendet att invandrare har en viss skyldighet att anpassa sig till vårt 
lands vanor (37 % höll helt med, 41 % höll delvis med). Dessutom ansåg mer än 
40 % att det är svårare för personer som inte firar svenska högtider att komma 
in i det svenska samhället. Det kan upplevas som en liten andel, men då bör 
man samtidigt ta hänsyn till de 34 % som inte kunde bestämma om de skulle 
hålla med eller inte, vilket betyder att mindre än 25 % åtminstone delvis inte 
höll med (9 % höll delvis med, 15 % instämde helt). I Integrationsbarometern 
redovisade nästan 80 % sin uppfattning att det är viktigt att invandrare tar till sig 
svenska seder och bruk (30 % ansåg det vara väsentligt, 48 % att det är viktigt, 
men inte väsentligt) Mer än hälften höll helt eller delvis med i påståendet att 
invandrare som tänker stanna i Sverige bör i sitt eget intresse bli så lika svens-
karna som möjligt (21 % höll helt med, 31 % instämde delvis). Om lagen är 
involverad får även starkare påståenden majoritetens samtycken. I Eurobarome-
tern anser 80 % att invandrare måste ge upp de delar av sin religion eller sin 
kultur som står i strid med svensk lag. Jämfört med andra länder är siffran hög. 
Samma andel av de tillfrågade uppgav att de hade uppfattningen att invandrare 
borde sändas tillbaka till sina hemländer om de dömts för allvarliga brott. I 
Mångfaldsbarometern testas ett liknande påstående på respondenterna nämligen 
att alla utlänningar som har begått brott i Sverige bör tvingas att lämna landet. 
Här instämde mer än en tredjedel (34 %) i påståendet medan 27 % höll delvis 
med. Tillsammans höll mer än hälften åtminstone delvis med uttalandet och inte 
mer än en fjärdedel tog åtminstone delvis avstånd (12 % delvis, 12 % helt).  
Uppgifterna ger oss en fingervisning om att majoritetens åsikter inte helt över-
ensstämmer med den politiska policyn att människor av olika etnicitet, religio-
ner eller kulturer lever obekymrat sida vid sida inom ramen för ett multikultu-
rellt samhälle. I stället ska människor som kommer till Sverige ta svenska tradi-
tioner till sig – vilket strider mot en rad andra opinionsundersökningar. Det bör 
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man ta hänsyn till nästa gång då man apostroferar Sverige som “fästningen av 
tolerans och moralisk supermakt”. 

Sammanfattande kommentarer 
Syftet med artikeln har varit att undersöka opinionsundersökningar som mät-
ningsinstrument för attityder i de svenska massorna mot människor med invand-
rarbakgrund. Motiveringen för en sådan diskussion ligger bl.a. i de högst positi-
va resultat som attitydundersökningar av svenska medborgare uppvisar dels 
jämfört med motsvarande kvalitativa undersökningar dels motsvarande under-
sökningar i andra länder.

I de två första avsnitten diskuteras och analyseras reliabilitet och pålitlighet i 
självrapporterande enkäter. I den avslutande diskussionen kommer jag närmast 
till slutsatsen att frågor som rör invandrartemat ofta kan förväntas vara förvrid-
na (biased) resultat på grund av normer av politiskt korrekt beteende. 

Analysen av konsistensen visade också att andelen motstridigheter i Euroba-
rometern, som har valts som empiriskt exempel, var anmärkningsvärt stor. Des-
sa rön måste man ta hänsyn till i framtida analyser av svenska opinionsunder-
sökningar. Statistisk information måste analyseras med aktsamhet och jämförel-
ser av bl.a. attityder mot invandring som har gjorts med andra länder kan vara 
högst problematisk. 

Med dessa saker i åtanke visas i den tredje delen att, trots metodens begräns-
ningar kan den svenska bilden av tolerans och öppenhet utmanas med hjälp av 
självrapporterade enkätsdata. När man undersöker resultat från mindre radikala 
uttalanden finner man ofta starka indikatorer på en vitt spridd och indirekt ra-
sism i form av ett stereotypiskt tänkande och (formulering av) ”andraskap”. 
Majoriteten av svenskar anser invandrarna vara arbetslösa, mindre utbildade 
men mer kriminella “andra”. Analysen har också visat att även om det finns få 
exempel på vare sig öppen kritik mot invandring eller direkt uttalat antipati kan 
ett starkt krav på assimilation ersätta sådana yttringar. Motsvarande intressanta 
resultat finns i andra länder där enkäter har givit mycket positiva svar i opini-
onsundersökningar. Nederländerna, Finland och Danmark är exemplar på detta 
(jmf. Stöhr, 2003). Trots det faktum att Danmark och Nederländerna har politis-
ka partier som dels har kommit till makten, dels bärs upp av värderingar som 
bygger på att ta offentligt avstånd från invandring och invandrare, så har dessa 
länder också det gemensamt att respondenterna i olika opinionsundersökningar 
öppet ger uttryck för att vilja stödja öppenhet och tolerans av invandrare. Sam-
tidigt ger de även uttryck för kraven att invandrare skall assimileras i sitt nya 
hemland.  Vidare forskning ska behandla frågan om det finns en allmän meka-
nism som kan identifieras i detta avseende 

Artikeln visar komplexiteten av fenomenet och i vilken omfattning teoretiska 
och metodiska instrument så väl som jämförelser till andra typer av data är nöd-
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vändiga för att få meningsfull information från opinionsundersökningar. Analy-
sen bidrar till en kritisk förståelse av överdrivet positiva bilder av Sverige vilka 
ignorerar underliggande verkligheter, de substantiella hindren för förändring. 
Som Narti uttrycka det:

“So many speeches against racism, so many promises about improving solidarity 
among all of the country's inhabitants, so many integration plans, so much mo-
ney appropriated to strengthen the segregated areas of the large metropolitan are-
as! All the same, everyday life is increasingly harsh. No speech or plan has put a 
stop to the obvious and unfortunately continuous worsening of the social clima-
te” (Narti, quoted in Pred, 2000, p. 267)  
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7. Den osynliga muren: om strukturell 
diskriminering i arbetslivet1

TOM R. BURNS, SAMI LIPPONEN, MAJA LILJA, & NORA
MACHADO

Bakgrund
Sverige har idag en tämligen stark diskrimineringslagstiftning som förbjuder all 
form av negativ särbehandling i arbetslivet utifrån etnicitet, kulturell bakgrund, 
kön, funktionshinder och sexuell läggning. Lagstiftningen har skärpts vid flera 
tillfällen och den talar klarspråk när det gäller diskriminering i arbetslivet. (Se 
Lappalainen och Lundgren (2005:115-120)). Man kan därmed inte säga att 
arbetslivsdiskrimineringen beror på en frånvaro av lagstiftning. Snarare skulle 
man kunna konstatera att diskriminering i arbetslivet förekommer trots att det 
finns en diskrimineringslagstiftning.  

Diskriminering i arbetslivet är en komplex och seglivad företeelse. Ur en 
arbetssökandes perspektiv är vägen till en anställning ofta lång och krokig, en 
hinderbana. För det första måste man få en viss överblick över den aktuella 
arbetsmarknadssituationen när det gäller öppna arbetsplatser. För det andra 
måste man känna till hur man skall gå till väga för att få komma till en 
arbetsintervju. Att kunna skriva en attraktiv ansökan och en välfungerande 
meritförteckning är en viktig förutsättning för att bli kallad till en 
anställningsintervju. Men även om man skulle lyckas ta sig förbi dessa praktiska 
hinder, är det långtifrån en självklarhet att man blir anställd. Det finns nämligen 
en rad andra små detaljer som man själv ofta inte kan påverka, men som ändå 
kan spela en avgörande roll i sammanhanget. Det finns naturligtvis även ett 
antal andra faktorer som man måste ta hänsyn till.  

1 Forskningen för den här rapporten har finansierats av Utredningen om makt, 
integration och strukturell diskriminering (JU 2004:04) och EU-projektet (Contract No. 
HPSE-CT-2002-00135), The European Dilemma: Institutional Patterns and Politics of 
'Racial' Discrimination (acronym: ‘Xenophob’).  Denna artikel bygger på en tidigare 
bok manuskript  (Lipponen et al, 2006). 
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Dokumenterade betyg, intyg och meriter. För en invandrad 
arbetssökande gäller det att få alla utländska utbildningsexamina, 
arbetsintyg och andra viktiga merithandlingar översatta till svenska och 
validerade. Beroende på vilken utbildningsnivå man har måste man vända 
sig till olika instanser för att få sina merithandlingar validerade och 
översatta, exempelvis skickas akademiska handlingar till Högskoleverket. 
Vidare kan det i många fall uppstå problem då alla utländska utbildningar 
inte anses motsvara svensk standard. 
Kompletterande- och påbyggnadsstudier. En arbetssökande vars 
utbildningsnivå inte bedöms motsvara svensk standard tvingas att gå 
kompletterande utbildningar i Sverige. Vidare måste de flesta utlandsfödda 
gå språkkurser i svenska för att få sina språkkunskaper dokumenterade.  
Kontakt med arbetsförmedlare. Enligt den normala ”modellen” vänder 
en arbetssökande sig till den offentliga arbetsförmedlingen för att a) 
anmäla sig som arbetssökande och b) för att få hjälp med att hitta arbete. 
Alternativt kan man vända sig till privata bemanningsföretag, eller både 
och.
Bygga upp kontaktnätverk. Den arbetssökande bör självständigt knyta 
kontakter med potentiella arbetsgivare. Här kan det konstateras att infödda 
svenskar2 har ett visst försprång jämfört med invandrade, som i regel inte 
har ett lika etablerat och omfattande kontaktnätverk som sina infödda 
konkurrenter. 
Visa aktivitet. Som arbetssökande måste man visa att man aktivt och 
självständigt söker arbete för att behålla sin rätt till arbetslöshetsersättning, 
antingen via en allmän a-kassa eller en facklig a-kassa. I många fall har 
infödda arbetssökande en större kännedom om regler och förordningar som 
gäller för arbetslöshetsersättning.  
Bli attraktiv. Arbetssökande handlar i mångt och mycket att kunna sälja 
sig. I detta ingår att man lär sig att skriva en attraktiv meritförteckning och 
att man lär sig att framstå som en attraktiv och potentiell anställd vid 
arbetsintervjuer. Även här har infödda ofta en viss fördel jämfört med 
invandrade arbetssökande som kanske har större svårigheter med att skriva 
en meritförteckning, och som dessutom kanske redan på förhand bedöms 
som mindre kompetenta. 
Undvika arbetslöshet. Det kan låta absurt att konstatera att man skall 
undvika arbetslöshet men vad vi menar är att arbetslöshet i sig kan skapa 
andra sorters problem – särskilt när det gäller längre arbetslöshetsperioder. 
Enkelt uttryckt kan sägas att ju längre tid man gått arbetslös desto svårare 
har man att få arbete. Eventuellt kan detta bero på att många arbetsgivare 
är misstänksamma när det gäller långa arbetslöshetsperioder och 
förknippar arbetslöshet med t ex lathet (vi återkommer till detta senare i 

2 Vi definierar som ”infödda svenskar” personer födda i Sverige med två svenskfödda 
föräldrar. 
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framställningen). Arbetslösheten allmänt uppfattas som en skam. Många 
skäms för att vara utan arbete. En invandrad som går arbetslös släpar efter 
sig en dubbel skam, då invandrarskapet allmänt associeras till negativa 
företeelser som fattigdom, kriminalitet, förort och låg utbildningsnivå.  

När det gäller personer med invandrarbakgrund är hinder och svårigheter 
emellertid ofta större än för svenskar. En invandrad person är i vanliga fall 
tvungen att börja från ruta ett. Man måste lära sig språket, skapa ett 
kontaktnätverk, få sina utländska meriter översatta och validerade, och inte 
minst, man måste försöka lära sig att knäcka alla de osynliga koder som finns på 
den svenska arbetsmarknaden.  

Arbetsgivare vill ofta anställa personer som de lätt kan känna igen och som 
passar in smidigt. Därtill förekommer det en del förutfattade meningar, 
okunskap och fördomar som försvårar situationen för arbetssökande med 
invandrarbakgrund. I föreliggande kapitel identifierar vi och definiera den här 
hinderbanans struktur i form av sociala exkluderings mekanismer. De 
mekanismerna illustreras här genom citat, vilket enligt vår bedömning gör det 
enklare för läsaren att förstå de praktiska sammanhangen där diskrimineringen 
förekommer. Forskningen är baserad på en intervju undersökning om 
diskriminering i arbetslivet i dagens Sverige (se bilaga om metod).  

Såsom skall visas, en återkommande uppfattning hos många arbetsledare, 
medarbetare och arbetsförmedlare är att invandrarnas ofta svåra arbetsmässiga 
situation beror på deras dåliga språkkunskaper och brist på kulturkompetens. På 
flera arbetsplatser ansåg rekryteringsansvariga att sökanden med 
invandrarbakgrund ofta inte kan skriva ansökningshandlingar på ett korrekt sätt. 
I några fall framfördes även åsikten att invandrare borde vara tacksamma att 
överhuvudtaget få arbete, även om arbetsuppgifterna inte alltid motsvarar deras 
kompetensnivå och utbildning. Även arbetsförmedlare tenderar att anse att 
arbetssökanden med invandrarbakgrund borde vara mer villiga att ta emot vilket 
arbete som helst, då detta ofta kan underlätta för dem att få arbete i framtiden.  

Arbetsledningen i de allra flesta fall i våra studier inte vill tro att 
diskriminering förekommer på deras arbetsplats. Medarbetare däremot har ofta 
något lättare att berätta om sina erfarenheter av diskriminering. Det är 
emellertid svårt att säga huruvida denna skillnad mellan arbetsledare och 
medarbetare beror på att ledningen vill blunda inför det faktum att fördomar och 
diskriminering kan förekomma även bland deras medarbetare. Givetvis finns 
även arbetsledare som är väl medvetna om problemen med rasism och 
diskriminering, och som verkligen vill åtgärda dessa. Även i vårt material kan vi 
hitta exempel på arbetsledare som erkänner att dessa problem finns, och att de 
aktivt måste motarbetas.  

Materialet uppvisar inga stora skillnader mellan offentliga och privata 
arbetsplatser när det gäller förekomsten av diskriminering av personer med 
invandrarbakgrund. Detta kan förefalla något överraskande då den allmänna 
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uppfattningen idag tycks vara att privata arbetsplatser ofta enbart är intresserade 
av kompetens och att de därför tar mindre hänsyn till anställdas etniska och 
kulturella bakgrund. De flesta arbetsplatser, både offentliga och privata, idag 
verkar ha antagit en mångfaldsplan. Men som materialet visar varierar det 
emellertid kraftigt hur välinformerad personalen på arbetsplatsen är om 
riktlinjerna för mångfaldsarbete. 

Det hår studiens huvudsakliga intresse riktas mot strukturella 
diskrimineringsmekanismer i arbetslivet. De centrala frågeställningarna här 
berör således institutionaliserade mekanismer som försämrar invandrarnas 
arbetsmarknadsmässiga situation både vad gäller tillgång till arbeten och 
möjligheter till fast jobb och karriärutveckling. 

I avsnitt 2 ges en kortfattad överblick över tidigare forskning om 
diskriminering i arbetslivet. Avsnitt 3 bjuder på en teori av diversa 
diskriminerings mekanismer.  I avsnitt 4 sammanställs intervjuundersökningen 
genom illustrerande exempel på olika typer av diskriminering faktorer och 
mekanismer. Avsnitt 5 är en avslutande diskussion kring undersökningens 
resultat och implikationer.  

Etniska mönster på den svenska arbetsmarknaden3

Statistika mönster 
Det finns en rad indikationer att integrationen av personer med 
invandrarbakgrund (särskilt utomeuropeiska invandrare) har misslyckats på den 
svenska arbetsmarknaden (de los Reyes och Wingborg, 2002: 11). 

Hög arbetslöshet och långa perioder av arbetslöshet samt “sist in – först 
ut” som en funktion av konjunkturförändringar.   
En oproportionellt stor andel tidsbegränsade anställningar bland personer 
med invandrarbakgrund. 
Fler arbetsrelaterade hälsoproblem och sämre fysiska och psykosociala 
arbetsmiljöer än bland infödda svenskar.  
Sämre möjligheter att hitta ett arbete som motsvarar ens 
arbetslivserfarenhet och utbildningsnivå är faktorer som särskilt drabbar 
personer med invandrarbakgrund som är högutbildade. 
Lägre genomsnittsinkomster och mindre löneökningar samt sämre 
karriärmöjligheter är ytterligare oförrätter som kan identifieras. I Tabell 1 
och Tabell 2 kan vi läsa att personer med invandrarbakgrund i genomsnitt 
har lägre sysselsättningstal och lägre inkomster än infödda svenskar. 

3 Det här avsnittet bygger delvis på en forskningsrapport som ingick i det EU-
finansierade projektet ’XENOPHOB’ (Rydgren et al, 2003). 
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Tabell 1. Sysselsättningsindex, personer 16-64 år, födda utomlands. Index 100 = 
sysselsättningsstal för infödda svenskar, procent siffrorna för individerna födda 
utomlands respektive utländska medborgare jämförs men siffrorna för svenska 
medborgare födda i landet.  

År Födda 
utomlands 

Utländsk 
medborgare

Svenska 
medborgare

1950 — 120 100 
1960 104 105 100 
1967 — 110 100 
1975 100 99 100 
1978 98 94 100 
1987 90 83 100 
1992 84 74 100 
1994 75 61 100 
1999 76 69 100 
2000 77 70 100 

Källa: (Ekberg& Hammarstedt 2002) 

En trend som indikerar en tydlig försämring kan noteras de senaste 15 till 20 
åren. Under åren av arbetskraftsinvandring (det vill säga 1950-1975) hade 
personer med invandrarbakgrund samma eller till och med högre 
sysselsättningsnivå än infödda svenskar. Efter det har den invandrade 
arbetskraftens sysselsättning minskat avsevärt i förhållande till infödda 
svenskar. Den sjunkande sysselsättningen var mest dramatisk under 
konjunkturnedgången i början och mitten av 1990-talet. De som särskilt har 
drabbats av den negativa trenden är utländska medborgare (jämfört med 
naturaliserade invandrare). En liknande utveckling kan noteras när det gäller 
arbetslösheten bland personer med invandrarbakgrund och utländska 
medborgare, som under 1990-talet ökade till extremt höga nivåer. År 1999 var 
arbetslösheten bland dessa grupper högre än i de flesta OECD-länder (jämfört 
med deras andel av den totala arbetsföra befolkningen). I själva verket var det 
endast Finland och Nederländerna som uppvisade en mer negativ statistik 
(Lindgren 2002: 47).  

De som har drabbats allra hårdast av arbetslöshet är utomeuropeiska 
invandrare. År 2001 var arbetslösheten bland asiatiska invandrare 17,7 %, för 
östeuropeiska invandrare 16,4 %, och 7 % för nordiska invandrare. Samtidigt 
var arbetslösheten bland infödda svenskar nere vid 3,3 % (Martinsson 2002: 
18). Situationen har dock förbättrats för utomeuropeiska invandrare under de 
senaste 4-5 åren: år 1997 var arbetslösheten i denna grupp 33 % och 2001 hade 
den sjunkit till 12,9 % (Martinsson 2002: 21). Men skillnaden i arbetslöshet 
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mellan utomeuropeiska invandrare och infödda svenskar är fortfarande 
oproportionellt stor (arbetslösheten är nästan fyra gånger så hög bland icke-
européer). Personer från Afrika och Asien är de minst integrerade på den 
svenska arbetsmarknaden. De har inte bara högre arbetslöshetstal utan även 
lägre inkomster än andra invandrade grupper. Exempelvis var arbetslösheten 
bland Irakier 27 % år 2001 medan bara 38 % hade arbete (Lindgren 2002: 67). 

Som siffrorna i Tabell 2 nedan visar ser även löneinkomstskillnader per 
person ut på ett sätt som liknar de ovan beskrivna sysselsättningsnivåerna.  

Tabell 2. Löneinkomst/person, personer 16–64 år födda utomlands. Index 100 = 
infödda svenskar, dvs. alla procentsiffrorna jämförs med en svensk måttstock av 100% 
löneinkomst 

År Född utomlands 
(ej svensk bakgrund) Utländskt medborgarskap 

1967 — 122 
1978 100 92 
1987 — 77 
1992 73 61 
1994 62 50 
1999 64 55 

Källa: (Ekberg & Hammarstedt 2002) 

Statistiken talar för att personer med invandrarbakgrund blir progressivt sämre 
ställda på den svenska arbetsmarknaden. Det är iögonfallande att en så stor del 
av 1980-talets invandrargrupper aldrig blivit integrerade på den svenska 
arbetsmarknaden -- inte minst med tanke på att de nya invandrargrupperna på 
1980 och 1990-talen hade i genomsnitt högre utbildning än tidigare 
invandrargrupper och oftast på samma nivå som infödda svenskar (Ekberg och 
Hammarstedt 2002). 

Personer med invandrarbakgrund har inte bara högre arbetslöshetstal och 
lägre inkomster, utan är även överrepresenterade i låg kvalificerade och 
lågstatusyrken med låga krav på yrkesutbildning – såsom lokalvårdare, 
restaurangbiträden, industriarbetare och sjukvårdsbiträden (Wadensjö 1997; Los 
Reyes & Wingborg 2002: 26; Martinsson 2002: 35).  

Den här typen av ojämn yrkesfördelning definieras som yrkessegregation och 
är högre bland personer från icke-västerländskt ursprung än bland 
västerlänningar. Skillnadsindex, som visar hur stor andel av invandrare eller av 
infödda som skulle behöva förändras för att uppnå en jämn fördelning, är 6 % 
för invandrade personer födda i ett västerländskt land, 14 % för personer födda 
någon annanstans i Europa och 33 % för personer födda i Afrika, Asien eller 
Latinamerika (Le Grand & Szulkin 2002). Dessutom har individer med 
utomnordisk bakgrund har oftare tidsbegränsade anställningar än den sysselsatta 
befolkningen i genomsnitt (Jonsson & Wallette 2001). 
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Inte ens personer med invandrarbakgrund som har hög utbildningsnivå 
(akademisk examen) får samma arbetsmarknadsutfall som jämförbara infödda 
svenskar. De visar att endast 40 % av de personer med invandrarbakgrund med 
akademisk examen som invandrade till Sverige under 1990-talet hade arbeten 
som motsvarade deras utbildningsnivå år 2000. Detta skall jämföras med 90 % 
för akademiker födda i Sverige. Vidare kan sägas att 24 % av de invandrade 
akademikerna hade okvalificerade arbeten och 15 % var arbetslösa. Dessa 
siffror kan jämföras med 3 respektive 2 % för infödda svenskar med akademisk 
examen. Dessutom hade bara 44 % av de utomeuropeiska invandrarna med en 
teknisk- eller naturvetenskaplig examen – vilket är en utbildningsprofil som 
rimligen borde öka deras möjligheter att få ett kvalificerat arbete – ett arbete 
som motsvarade hans eller hennes utbildningsnivå (Berggren and Omarsson 
2001).  

Delvis kan dessa skillnader förklaras med svårigheten att utvärdera utländska 
examina (några av dessa kanske inte kan appliceras på svenska förhållanden), 
men även om avståndet mellan individer med invandrarbakgrund och infödda 
svenskar minskar när vi bara analyserar dessa invandrare som har tagit 
akademisk examen i Sverige, så är den fortfarande högst signifikant (26 % 
enheter). Chansen att få ett kvalificerat arbete är lägst för invandrade 
akademiker från Afrika och Asien  (Berggren och Omarsson, 2001:15).  

Schröders et.al. (2000) visar att arbetslöshetstalen för invandrare minskar 
över tiden de har bott i Sverige (se tabell 3; också LO rapporten 2006).4

4 Schröder et.al. (2000: 36) utarbetade en logistisk regressionsmodell för att beräkna 
risken för arbetslöshet bland invandrare. År 1999 var arbetslöshetsrisken 410 % högre 
för invandrare som hade bott i Sverige mindre än 10 år, och 230 % högre för invandrare 
som hade bott "bara" 10-19 år i Sverige, även när man kontrollerat utbildning, kön, 
ålder samt ålder vid immigration. Under den långa lågkonjunkturen i 90talet,  hade 
arbetslöshetsrisken ökat till 4,4 gånger högre och även 1999 när ekonomin var återställd 
var den fortfarande 4,2 gånger högre. Detta är en stark indikator på förekomsten av 
diskriminering på den svenska arbetsmarknaden (vilket vi också finner stöd för i våra 
egna intervjuer och fallstudier). Således var de förbättrade förhållandena för invandrare 
under det sena 1990-talet delvis en illusion: arbetslöshetstalen minskade i absoluta, men 
inte i relativa tal. 
Risken för arbetslöshet för personer som vistats i Sverige mellan 10-19 år är särskilt hög 
för de med ursprung från Asien och Afrika, det vill säga, för invandrargrupper som har 
ett mer “olikt” utseende än andra grupper (Schröder et.al. 2000). Troligtvis, skulle 
risken för arbetslöshet för invandrare som har bott i Sverige mer än 20 år  ha varit ännu 
högre om det inte vore så att jämförelsevis få utomeuropeiska invandrare hade bott i 
Sverige så lång tid (åtminstone fram till 1999 då dessa data samlades in). 
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Tabell 3. Arbetslöshetstal för olika kohort av invandrare 

Tid i Sverige: 1987 1997 1999 
0-9 år 7,4 % 31,4 % 19,5 % 
10-19 år 3,5 % 13,9 % 11,0 % 
20 år eller mer 2,4 % 9,6 % 5,8 % 
Född i Sverige (utl. 

urspr.) 
2,0 % 7,2 % 4,4 % 

Källa: (Schröder  et al 2000: 30). Resultaten baseras på stickprovsdata (N = 87,000).

En mycket omfattande studie av anställda i Sverige 1991-1995 (Arai & 
Vilhelmsson 2001:1-2), visade att risken för arbetslöshet var mycket större för 
invandrare än för ”infödda svenskar” och att skillnaden kvarstod även när man 
kontrollerade för andra påverkande faktorer så som ålder genus, 
hemförhållanden, antal barn, år i landet, utbildningsnivå, antal arbetade år, 
sysselsättning, och lön. Risken att bli arbetslös var mer än dubbelt så stor för 
personer med utomeuropeisk bakgrund jämfört med infödda svenskar. Förutom 
kontroll av antal år i Sverige kontrollerade Arai och Vilhelmsson även 
senioritet, det vill säga anställningsdatum.5 Eftersom personer med 
invandrarbakgrund, särskilt utomeuropeiska, är överrepresenterade i den senare 
gruppen kan senioritetsprincipen medföra att invandrare exkluderas. Denna 
mekanism kan således ses som en form av en mera oavsiktlig institutionell 
diskriminering. Studien visade att denna variabel ger en stark effekt, men att 
stora skillnader fortfarande kvarstår när denna faktor kontrollerats. Dessa 
resultat utgör en stark indikator på att etnisk diskriminering förekommer på 
arbetsmarknaden. Den höga risken för arbetslöshet kvarstod även efter att 
forskarna inkluderade ett avsiktligt extremt fördomsfullt antagande om 
invandrare i modellen (de överdrev möjliga skillnader mellan invandrare och 
infödda svenskar (Arai & Vilhelmsson 2001: 20). 

Ytterligare flera studier har visat att det förekommer stora skillnader mellan 
olika invandrade grupper. Martinsson (2002) visar exempelvis att 
arbetslöshetstalen 2001 var 38 % för irakier som kom till Sverige 1997 eller 
senare, och 19 % för irakier som kom till Sverige före 1997. Så även om 
siffrorna har minskat drastiskt sedda över tid så är de fortfarande flera gånger 
högre än för infödda svenskar. Nelander and Goding (2003) presenterar, till 
exempel, data som visar att även om utomeuropeiska invandrarkvinnor har lägre 
arbetslöshetstal om de har vistats i Sverige åtminstone 10 år (jämfört med dem 

5 En anledning till att kontrollera denna variabel är för att testa en möjlig 
exkluderingsmekanism, nämligen den om senioritetsregler för avskedande – vilken 
ingår i svensk arbetsskyddslagstiftning – som kan ha oavsiktliga konsekvenser. Lagarna 
skyddar arbetstagare som har fast anställning och/eller har varit anställda en längre tid 
framför de som anställts relativt nyligen. 
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som varit här 9 år eller kortare) så gäller detta inte för utomeuropeiska 
invandrarmän.6

Som vi såg tidigare så skiljer sig också lönenivåer mellan invandrare och 
infödda svenskar och en stor del av dessa skillnader kvarstår också när man har 
kontrollerat antal år bosatta i Sverige (Le Grand och Szulkin 2002; 1999).  
Medan lönegapet mellan utomeuropeiska invandrare och infödda svenskar 
(män) är 18 % för dem som har bott i Sverige mindre än 6 år, så är det 12 % för 
dem som har bott i Sverige mer än 12 år. För kvinnor är skillnaden mindre men 
ändå betydande.  

I följande sektion sammanställs en del studier om individer med 
invandrarbakgrund som utbildat sig i Sverige, inklusive om s.k. ”andra 
generationens invandrare”7 (det vill säga, personer födda i Sverige vars ena 
förälder, eller båda föräldrarna är födda utomlands) samt om adopterade barn. 
Dessa studier presenterar starka bevis för att en omfattande etnisk 
diskriminering förekommer på den svenska arbetsmarknaden. 

Personer med invandrarbakgrund som har vuxit upp och utbildat sig 
i Sverige
Om det inte fanns någon etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden 
borde personer med invandrarbakgrund som har tagit examen inom det svenska 
utbildningssystemet visa samma resultat för individuell kapacitet och 
produktivitet, oberoende av individuell härkomst (Arai et al 2000: 9;  Schröder 
& Vilhelmsson 1998).  Möjliga ofördelaktiga faktorer, som att vara född i ”ett 
annorlunda land” skulle endast vara tillämpbara på ungdomar som har kommit 
till Sverige efter skolstarten, det vill säga, efter att de fyllt 7 år. Skillnader hos 
personer som invandrat till landet före 7 års ålder skulle då utgöra en stark 
indikator på diskriminering på arbetsmarknaden.  

För att pröva denna hypotes använde Arai et al (2000) ett dataurval på ca 
5000 ungdomar födda 1972 (eller nära 1972) som gick ut den 9-åriga 
grundskolan 1988. Respondenterna följdes sedan under 7 år, det vill säga till 
1995. Stora skillnader i arbetslöshetserfarenheter kunde uppvisas: av dem som 
hade kommit till Sverige efter skolstart hade 20,6 % varit långtidsarbetslösa (13 
månader eller längre) åtminstone en gång sedan de gått ut grundskolan. Bland 
dem som kommit till Sverige före skolstart var siffran 18,1 % och bland dem 
som var födda i Sverige med föräldrar som båda var födda utomlands var siffran 

6 Det ska också noteras här att dessa data bara inkluderar dem som har sökt jobb under 
de senaste fyra veckorna.  
7 Det udda begreppet ”andragenerationens invandrare” används inte i officiella 
publikationer eller statistik i Sverige men det finns en ganska stor litteratur som 
använder begreppet.  Termen åsyftar personer som är födda i Sverige med minst en 
utlandsfödd förälder (se bokens inledning).  
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17,1 %. Detta ska jämföras med 10,6 % för dem som var födda i Sverige med 
en utlandsfödd förälder och 9,8 % för dem som var födda i Sverige med två 
svenskfödda föräldrar. (Arai et al 2000: 50).  

Risken för arbetslöshet (1995) var tre gånger högre för dem som kom till 
Sverige efter skolstart jämfört med de som var födda i Sverige med svenskfödda 
föräldrar, och nästan två gånger högre för dem som kom till Sverige före 
skolstart. Dessa skillnader kvarstår vid kontroll av utbildningsnivå och de 
försvinner bara delvis när föräldrarnas utbildningsnivå och position på 
arbetsmarknaden kontrollerats (Arai et al 2000: 54). Vidare visar studien att 
risken för arbetslöshet bland ungdomar som kommit till Sverige från 
utomeuropeiska länder är dubbelt så stor som för andra ungdomar födda 
utomlands (Arai et al 2000: 56). Slutligen kände sig 33,3 % av dem som 
kommit till Sverige efter skolstart, och som hade ett jobb, överkvalificerade för 
sitt arbete jämfört med 19,7 % av dem som var födda i Sverige med två 
svenskfödda föräldrar (Arai et al 2000: 52).  

Studien visar således att det förekommer avsevärda skillnader mellan 
personer med invandrarbakgrund och infödda svenskar när det gäller risken för 
arbetslöshet. Dessa skillnader kan inte förklaras med bristande språkkunskaper, 
otillräckliga kunskaper om svensk kultur, låg utbildningsnivå, faderns 
utbildningsnivå eller med faderns position på arbetsmarknaden. Arai et al 
(2000) drar slutsatsen att diskriminering är en trolig förklaring till dessa 
skillnader, det vill säga att arbetsgivare dömer ungdomar födda utomlands på 
förhand till att vara mindre produktiva eller “problematiska” på andra sätt, även 
när de har motsvarande kunskaper som infödda svenska ungdomar vad gäller 
språkkunskaper i svenska i tal och skrift samt utbildningsnivå.  

Det finns betydande löneskillnader mellan infödda svenskar och personer 
med invandrarbakgrund med svensk gymnasieutbildning -- även om lönegapet 
minskar avsevärt när denna faktor räknas med (Le Grand & Szulkin 2002b).  
För män som är födda i ett utomeuropeiskt land och som har avslutat sina 
studier i Sverige är lönegapet ungefär 6 %, och något mindre för alla individer 
(oavsett genus) med utomeuropeiskt ursprung som också har en svensk 
gymnasieutbildning, men det är fortfarande betydande.  

Av dessa två resultat kan två slutsatser dras: En relativt stor del av 
löneskillnaderna verkar bero på att svenska arbetsgivare gör en lägre värdering 
av formell utbildning som erhållits i länder utanför den västerländska 
industrialiserade världen. Det finns starka indikationer på att personer med 
invandrarbakgrund, särskilt icke-européer som har vuxit och utbildats i Sverige 
diskrimineras på den svenska arbetsmarknaden.
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"Andragenerationens invandrare"8

Arbetsmarknadsutfallet skiljer sig betydligt mellan andra generationens 
invandrare och infödda svenskar både vad gäller risk för arbetslöshet och 
årsförtjänst. Även om skillnaderna är mindre för andra generationens invandrare 
med en svenskfödd förälder är de fortfarande betydande (Ekberg and Rooth 
2003; Månsson & Ekberg 2000). Dessutom är andra generationens invandrare 
med båda föräldrarna födda i ett utomeuropeiskt land betydligt mer utsatta än 
andra grupper av andra generationens invandrare.  

En stor del av andra generationens invandrare har utbildat sig åtminstone i 
lika hög grad som infödda svenskar. Trots det har de högre arbetslöshetstal än 
infödda svenskar. Av dessa, andragenerationens invandrare med utomeuropeisk 
bakgrund är den mest utsatta gruppen. Även de som har en svensk förälder har 
arbetslöshetstal som är dubbelt så höga som för infödda svenskar i samma ålder. 
Risken för arbetslöshet är mer än tre gånger så hög för dem som har två 
föräldrar födda i ett utomeuropeiskt land.  

Dessa procent indikerar att det förekommer en omfattande etnisk 
diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Vi kan anta att personer födda 
i Sverige har förvärvat de språkkunskaper som krävs för att bli anställd. Vi kan 
även anta att de har förvärvat kunskaper om svenska kulturnormer åtminstone 
till den grad att de har förmågan att smälta in i arbetsgrupper. Dessutom är 
risken för andra generationens invandrare med en svenskfödd förälder att bli 
arbetslös (trots att den är lägre än för dem med två utlandsfödda föräldrar) ändå 
betydligt högre än för infödda svenskar. Detta gäller särskilt för andra 
generationens invandrare med utomeuropeisk bakgrund, då deras utseende och 
tillskrivna egenskaper avviker mer från infödda svenskar än vad andra grupper 
av ”andra generationens invandrare” gör.

På samma sätt kvarstår betydande skillnader i årsinkomster mellan infödda 
svenskar och andra generationens invandrare med sydeuropeisk eller 
utomeuropeisk bakgrund. Andra generationens invandrare med två föräldrar 
födda i ett sydeuropeiskt land tjänar i genomsnitt 9 % mindre än infödda 
svenskar. Personer som har en förälder född i ett sydeuropeiskt land tjänar i 
genomsnitt 5 % mindre; de med två föräldrar födda i ett utomeuropeiskt land 
tjänar i genomsnitt 17 % mindre än infödda svenskar; och de med en förälder 
född i ett utomeuropeiskt land (där den andra föräldern är infödd svensk) tjänar 
i genomsnitt 15 % mindre (Ekberg & Rooth 2003: 22).  

Inte bara de som själva invandrat utan även deras barn har betydligt sämre 
förutsättningar på arbetsmarknaden än ”infödda svenskar”. Det gäller i än högre 

8 Begreppet är förnuftsvidrig men vanlig i literaturen; detta refererar till individer "med 
invandrar bakgrund." När vi i den följande diskussionen refererar till en 
”andragenerationens invandrare” inkluderar vi (a) barn med två utländsk födda föräldrar 
och (b) barn med en utlandsfödd förälder (då är det underförstått att den andra föräldern 
är svensk).  
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grad andra generationens invandrare med utomeuropeisk bakgrund. Detta måste 
ses som en stark indikation på att barn till invandrade föräldrar, även när de är 
födda och utbildade i Sverige, diskrimineras på den svenska arbetsmarknaden. 
Kanske blir detta ett växande problem då andra generationens invandrare med 
utomeuropeisk bakgrund i Sverige ännu är relativt unga (Ekberg & Rooth 2003: 
1), och därför kommer att bli betydligt fler till antalet på arbetsmarknaden under 
de kommande åren.

Adopterade barn
Ett skäl till att studera adopterade är att de avviker från många andra grupper på 
flera sätt: de har ofta ett svenskklingande namn, de talar flytande svenska, de 
har en svensk utbildning, bor ofta i områden dominerade av infödda svenskar 
och de har sociala nätverk jämförbara med infödda svenskar. Dessutom har de 
ofta blivit adopterade av föräldrar från en högre social grupp än den 
genomsnittliga svenska befolkningen och har minst lika hög utbildning som 
infödda svenskar (Rooth 2001: 1-3; se även Österberg 2000). Det blir således 
möjligt att kontrollera ett flertal skilda faktorer som det normalt är svårt att ta 
hänsyn till. Som Rooth (2001) påpekar: från en arbetsgivarens perspektiv är det 
enda sättet som en sådant ”invandrargrupp” kunde avvika från en svensk 
prototyp genom hudfärg och andra fenotyper.  

Rooth (2001) har undersökt arbetsmarknadsutfallet för personer födda 
utomlands och som blev adopterade som små av infödda svenska föräldrar 
(N=23 930). Dessa jämfördes med ett urval infödda svenskar (N=62 272). 
Genom att analysera män mellan 20 och 35 år som adopterades före 10 års ålder 
visades det att sysselsättningstal för adopterade är betydligt lägre än för infödda 
svenskar: 91,6 % av de infödda svenskarna var anställda (1998) vilket kunde 
jämföras med 86,9 % av adopterade födda i Asien och 85,2 % av adopterade 
födda i Mellanöstern eller Afrika och 81,8 % av adopterade födda i 
Latinamerika. Adopterade födda i nordiska länder uppvisade däremot ingen 
signifikant skillnad i anställningstal jämfört med infödda svenskar. Dessa 
skillnader kvarstår i hög grad vid kontroll av basala human capital faktorer 
(utbildning, kvalifikationer, erfarenhet, etc.) (Rooth 2001).  

Det finns en signifikant skillnad på 9,8 % enheter när det gäller möjligheten 
att erhålla anställning (eller att bli arbetslös) mellan adopterade och infödda 
svenskar. Återigen visade de adopterade födda i norra Europa, vilkas utseende 
inte i någon högre grad skiljer sig från infödda svenskar, ha samma möjlighet att 
få arbete som infödda svenskar, medan sannolikheten att få anställning var 
betydligt lägre för adopterade födda i Asien eller Latinamerika. Denna 
forskning ger starka skäl att anta att en uppenbar etnisk diskriminering primärt 
baserad på utseende och fenotypiska drag förekommer på den svenska 
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arbetsmarknaden. Det räcker att ha ”ett utländskt utseende”, som många 
adopterade har, för att sannolikheten att bli anställd ska vara lägre. 

Slutsatser
Studier av stora internationella företag (såsom Volvo) visar att väldigt få 
arbetsledare, utbildare och förmän är invandrare (i jämförelse med deras andel 
av de manuella arbetarna). Dessa skillnader ska ses i ljuset av det faktum att alla 
sådana nyckelpersoner rekryteras från arbetsgruppen. Det blir således tydligt att 
invandrararbetare inte rekryteras internt i samma utsträckning som infödda 
svenskar (Schierup et al 1994: 68). 

Vi har så här långt presenterat forskning som påvisar att det förekommer 
betydande skillnader i arbetsmarknadsutfall mellan personer med 
invandrarbakgrund och infödda svenskar. Det finns en ansenlig mängd svensk 
och internationell forskning som på ett övertygande sätt argumenterar för att 
sådana mönster i hög grad kan förklaras med att diskriminerande mekanismer 
förekommer i arbetslivet.9 Våra intervjuer och fallstudier identifierar och 
analyserar, liksom tidigare svensk forskning, flera viktiga sociala mekanismer 
som verkar diskriminerande och exkluderande för dem som har 
invandrarbakgrund.  

Strukturell diskriminering: en teori 
Utifrån ett strukturellt perspektiv spelar institutioner såsom exempelvis 
marknader, företag, myndigheter, skolor, massmedier och politiska 
organisationer en avgörande roll. Institutioner förkroppsligar makt vilket kan 
leda till påtagliga konsekvenser, i vissa fall oavsedda, för invandrare och andra 
minoriteter. Exempelvis är det möjligt att den statliga makten kan användas 

9 I flertalet länder inom EU finns en betydligt högre arbetslöshet bland invandrare än 
bland den inhemska befolkningen. Diskriminering uppstår även i flera europeiska länder 
på grund av att det är omöjligt (eller mycket svårt) för många invandrargrupper att få 
medborgarskap. Detta begränsar invandrarnas möjligheter att anskaffa lämpliga arbeten, 
bostäder, och skolgång. Detta innebär en stark inskränkning av de europeiska ”icke-
medborgarnas” livsvillkor. Castles et al (1984) hävdar att systemet med gästarbetare, 
som resulterade i en arbetskraftsinvandring till Europa, i sig var ett statskontrollerat 
system av institutionell diskriminering. Nykomlingarna definierades som en
stigmatiserad ”utanförgrupp” som lämpade sig för lågstatusarbeten men inte för 
medborgarskap (som skulle ha inneburit full tillgång till och delaktighet i
samhällsprocesser). Rasistiska fördomar förstärkte detta stigma. Fokuseringen på den 
mycket heterogena kategorin “invandrare” och “vad som anses behövs göras med 
“dem”, schematiserar och stigmatiserar dem, definierar dem som “ett problem” eller 
snarare som “ett allvarligt problem.” 
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genom lagstiftning och utövning av administrativ eller statistisk makt – på ett 
sätt som normaliserar diskriminerande eller exkluderande handlingar.
Institutionaliserade kategoriseringssystem, stereotyper och modeller definierar 
“de andra” (se modellen i figur 1).10 I offentliga och allmänna beslutsfattande 
sammanhang erbjuds möjligheter och fördelas resurser på ett sådant sätt att 
vissa grupper av individer systematiskt inkluderas eller exkluderas. 
Institutionell diskriminering och exkludering handlar om vem som diskrimineras 
och exkluderas och genom vilka mekanismer.  

Vissa grupper erfar skilda mönster av diskriminering, exkludering, 
förnedring etcetera inom arbetsmarknad, sjukvård, socialtjänst, arbetsplatser och 
polisväsendet och rättsväsendet. Det finns övertygande bevis för att det inom 
Europa och Sverige förekommer diskriminerande och exkluderande handlingar 
mot nya invandrare och vissa etniska och religiösa minoriteter inom viktiga 
institutionella områden (Burns et al, 2005a, 2005b; Castles et al, 1984; 
MacEwen, 1995; Pettigrew, 1998; Pettigrew och Taylor, 2002:4; de los Reyes 
& Wingborg, 2002; Knocke och Hertzberg, 2000; Nergaard, 2003; Wieviorka, 
1994; Wrench, 1999).  

En strukturell analys av diskriminering är mindre intresserad av individers 
fientliga eller avståndstagande attityder. Analysens tyngdpunkt ligger istället på 
de institutionella mekanismerna för diskriminering. Vårt forskningsfält är därför 
institutioner: arbetsmarknader och arbetsplatser. Tillämpningen av vissa 
berättigade regler och arbetsmetoder kan diskriminera på ett oavsett eller 
oavsiktligt sätt. Exempelvis kan individer och grupper utsättas för negativ (eller 
positiv) särbehandling genom specifika institutionaliserade tester, urvalsregler, 
arbetsmetoder, olika rutiner osv. Denna ofta omedvetna diskriminering styr 
förutsättningarna för de berördas livsvillkor, och produceras genom utövandet 
av institutionell makt. När till synes neutrala rekryteringskrav eller rutiner för 
att organisera arbetet drabbar en viss etnisk grupp mer än andra, eller mer 
allmänt, när vissa regler, instruktioner eller etablerade vardagspraxis inom en 
institution har systematiska avsedda (eller icke avsedda) konsekvenser kan vi 
tala om institutionell diskriminering. 

10 Brubaker et al (2004:349) påpekar att: ”… folkräkning inpräntar idén om nationella 
samhällen som helheter, skapade av taktfulla gemensamt uteslutande, etniska, 
rasifierade kulturella grupper. Till och med när folkräkningskategorier initialt tas bort 
från den gällande självförståelsen kan dessa tas upp av kulturella och politiska 
entreprenörer och slutligen omskapa identifieringsgrupper. Speciellt när detta länkas 
samman genom offentlig politik till påvisbara förmåner, kan officiella 
folkräkningskategorier ha effekten att ”skapa folk” eller att ”kategorisera,” och därmed 
konstrueras nya sorters individer. 
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En strukturell ansats 
Vår teoretiska ansats till forskningen om diskriminering utifrån etnicitet, ras, 
nationalitet och religion lägger tyngdpunkten på genomgripande och bestående 
strukturer i samhället,11 dvs. specifika institutionella och kulturella formationer. 
Ur det institutionella perspektivet (för en mera teoretisk analys se Burns and 
Carson (2002) and Burns and Flam (1987)) verkar diskriminering, 
stigmatisering, nedvärdering, förminskning, uteslutning osv. inte bara i 
personliga interaktioner utan också i och genom institutioner och kulturella 
formationer. Diskriminerande praktiker producerar och reproducerar 
differentierad tillgång till resurser, positioner och möjligheter till 
karriärutveckling etcetera.  Därför består alla samhällen av en intrikat “väv av 
institutioner” som diskriminerar på ett sätt som leder till ojämlika 
förutsättningar. 

Strukturell diskriminering består av (1) Institutionell diskriminering som 
verkar genom operativa normer, lagar, förordningar, procedurer samt 
definitionen av positioner som avgör tillgången till resurser och 
”förutsättningarna för livsvalen” och (2) Kulturell diskriminering som verkar 
genom ett system av gemensamma kategoriseringar, stereotyper och vi-dom 
paradigm (Burns, 2005:2).  

Institutioner, tillsammans med kulturella formationer, kan verka på ett 
diskriminerande sätt oavsett intentioner eller personliga värderingar hos de 
involverade individerna. Generellt finns det en institutionell och kulturell 
benägenhet att exkludera och diskriminera de som inte kan förstå eller acceptera 
värdsamhällets koder och/eller förfaringssätt.  Dessa normer kan fungera på sätt 
som inte är öppet och direkt diskriminerande.12 Icke desto mindre kan deras 
tillämpning motivera, och även rättfärdiga, diskriminering och exkludering av 
dem som utmanar eller avviker från gällande normer. Med andra ord; 
diskriminering och exkludering behöver inte i sig reflektera fasta eller 
etablerade “fördomar” eller ”rasism”, utan speglar mer konkreta omdömen 

11 Det vill säga de huvudsakliga former av diskriminering som undersöks i studien är
inte en aggregerad analys av individuella handlingar (som inbegriper fördomar och 
andra negativa attityder).  Medlemmar av utanförsgrupper, som invandrare anses 
tillhöra, kan vara lika fördomsfulla och diskriminerande som medlemmar av 
majoritetssamhället. De innehar dock mer sällan höga maktpositioner, och de större 
institutionerna i samhället har inte skapats eller upprätthållits av dem. 
12 De bredaste definitionerna av diskriminering förutsätter att etniska minoriteter inte 
har inneboende karaktäristiska drag som garanterar dess sociala underordning. Därför 
blir all ojämlikhet ett nedärvt diskrimineringsproblem och en social orättvisa att lösa. 
Detta är en inställning som den politiska vänstern stöder, men som av andra anses vara 
för svepande. I motsats till detta förespråkar de politiskt konservativa en mer specifik 
definition som begränsar begreppets omfång genom att endast inkludera avsiktliga
handlingar som begränsar en grupps livsvillkor (Pettigrew och Taylor (2002:2). 
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gällande ”missanpassning” eller ”motsägelser” mellan etablerade normer och 
beteendet (eller det potentiella beteendet) hos ”avvikare” som i många fall råkar 
vara personer med utländsk bakgrund.13

Bland bidragen till ett strukturellt perspektiv kan följande punkter nämnas: 
(1) den håller isär diskriminering (rasism och andraism14) från individerna, och 
behandlar exkludering, rasistiska eller kvasirasistiska mönster som möjliga 
inslag inom sociala institutioner, kulturella grupperingar och samhälleliga 
aktiviteter, (2) den bryter mot tendensen att betrakta diskriminering och rasism 
främst i termer av individuell psykologi eller attityd och enkel intentionalitet.15

Framförallt reducerar intentionalitetsperspektivet problem till att vara 
psykologiska eller socialpsykologiska samt avleder uppmärksamheten från 
betydelsen av de institutionella arrangemangen som begränsar, selekterar och 
diskriminerar (Pettigrew and Taylor, 2002:2; Burns et al, 2005a, 2005b).  
Diskriminering kan i stort sätt verka helt oavhängigt en individs attityder och 
medvetande. Därför kommer modeller som främst baseras på individuella 
fördomar, oavsett om de är psykologiska eller ekonomiska, att underskatta och 
översimplifiera diskriminerande och rasistiska fenomen i samhället (Pettigrew 
and Taylor, 2002:2). För att kunna fastställa huruvida strukturell diskriminering 
förekommer eller inte, undersöker man hur specifika institutionella 
arrangemang och kulturella komponenter verkar och/eller deras 
diskriminerande/exkluderande konsekvenser.  

Det är därför möjligt för en beslutsfattare som kan påverka en individs 
avancemang inom skolan, affärslivet, på arbetsplatsen eller inom statliga 
myndigheter, att vara fördomsfri men ändå kunna vara diskriminerande. På 
samma sätt kan en person ha fördomar och samtidigt vara icke-diskriminerande 
på grund av effektiva antidiskrimineringslagar och förordningar som reglerar 
och kontrollerar dennes beteende och förhindrar ett fritt spelrum för fördomar 
och stereotypa uppfattningar.

Inom varje organisation som till exempel statliga myndigheter, företag, 
arbetsförmedlare, etc. existerar etablerade organisationsprinciper, regler och 
förordningar, procedurer, rolldefinitioner och relationer etcetera som kan verka 
diskriminerande mot individer och grupper som inte (fullständigt) tillhör 
majoritetssamhället eller som är marginaliserade. Dessutom förekommer 
kulturella element som är gemensamma för alla i majoritetssamhället, 

13 Det finns sociala områden, t ex inom affärsvärlden, där man har förtroende för 
invandrare men inte vad gäller organisationsrelationer. Därför kan till exempel asiater 
ha tillgång till, och göra affärer, på marknaden, utan att ha tillgång till arbeten inom 
statliga myndigheter (förutom genom privata subkontrakt). 
14 Vi använder här den svenska översättningen av det engelska begreppet ”otherism”. 
15 Enkätundersökningar är lämpliga verktyg för att studera rasistiska attityder och 
fördomar men av begränsat värde när avsikten är att upptäcka institutionella former av 
systematisk exkludering. 
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exempelvis etablerade och legitimerade kategoriseringssystem, begrepp, 
stereotyper, bedömningsprinciper, generaliserade strategier och sociala normer, 
och som går tvärs över institutioner som diskriminerar mot dem som påvisar en 
invandrarbakgrund.16 Dessa element är “samhälleliga i sin natur”; de bärs och 
reproduceras av enskilda institutioner, yrkesgrupper och nätverk. 

Flera internationella studier har bl.a. visat att den strukturella rasismen, 
liksom diskrimineringen, bygger på rutiner och olika organisatoriska funktioner 
och inte som ett hopkok av individuella fördomar (Wieviorka 1995). Enligt 
dessa, tenderar teorier som koncentrerar sig på individuella handlingar att 
underskatta och förenkla den institutionaliserade diskriminerande verkligheten 
(Pettigrew & Taylor 2002; Burns et al 2005b).  

Hur man klassificeras av andra och hur därmed man klassificerar sig själv är 
därför centralt.En analys av kategoriserings mekanismer fokusear på hur 
majoritetssamhället skapar sin syn på minoritetsgrupper. Etnicitet och andra 
komponenter som kännetecknar ”andraism” eller ”den andra” som “ras”, 
“nationalitet” och religion handlar inte om gemensamma drag eller kulturella 
markörer. Barth (1969) visat att den sociala kategoriseringen av ”de andra” är 
av större betydelse än exempelvis kulturella markörer. I denna kontext, 
begreppet ”ras” har mer och mer kommit att ses som ett sätt att indela och 
rangordna människor genom att referera till utvalda förkroppsligade egenskaper 
(verkliga eller tillskrivna) för att underordna, exkludera och utnyttja dem 
(Wacquant, 1997). 

Sammanfattningsvis kan sägas att begreppet strukturell diskriminering 
åsyftar den omfattande diskriminering och exkludering av vissa 
samhällsgrupper (i detta fall invandrare) som under en längre tid har skapats av 
samhällets institutioner och som sedermera har ”normaliserats”. Detta gör att 
den strukturella diskrimineringen i själva verket förefaller ”osynlig” för den 
stora majoritet av dem som själva inte drabbas av negativ särbehandling. 

Strukturella diskrimineringsmekanismer17

Institutionaliserade former av etnisk diskriminering innebär ett rutinmässigt, 
systematiskt och bestående fråntagande av respekt och värdighet; exkludering 
från möjligheter, privilegier och positioner som är allmänt tillgängliga för 
medlemmarna av majoritetssamhället. Denna form av diskriminering kan uppstå 
när den dominanta gruppen automatiskt och oreflekterat tillämpar gällande 

16 Den kognitivt normativa ansatsen som presenteras här (och i andra sammanhang) är 
både kulturellt och strukturellt gemensam och reproducerad i majoritetssamhället. 
17 Vad gäller det strukturella perspektivet på diskrimineringen är de flesta svenska 
studier tämligen färska (Burns, 2005; Burns et al, 2005a;  Kamali, 2005; Lappalainen 
and Lundgren, 2005). 
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organisatoriska och institutionella regler, förordningar, arbetsmetoder och lagar 
som gynnar majoriteten. Av den anledningen behöver renodlad/öppen rasism 
eller fördomar, stereotypa uppfattningar och fientlighet inte utgöra faktorer i en
negativ särbehandling eller ojämlik fördelning av livsvillkor.

Som sagt tidigare kategori system, allmänna stereotyper, etnocentriska 
preferenser, vi-dom paradigm osv. är viktiga kulturella diskriminerings 
faktorer. När det gäller institutionella former av diskriminering gör vi en 
analytisk distinktion två generella typer:   

(1) Ren institutionell diskriminering innebär automatisk eller rutinmässig 
tillämpning av regler, handlings mönster och arbetsmetoder, inklusive 
informella arbetssätt, till nackdel för personer med invandrarbakgrund.

 (2) Diskriminering som utförs av institutionella aktörer: sociala aktörer
innehar institutionella positioner (utifrån auktoritet eller makt) att fatta 
diskriminerande beslut eller att handla på ett diskriminerande sätt till nackdel 
för personer med invandrarbakgrund jämfört med den inhemska befolkningen. 
Därmed kan rollinnehavare använda sig av sin position genom att tillämpa sina 
rättigheter och sin auktoritet för att styra människors livsvillkor. Vi är särskilt 
intresserade av hur aktörer i så kallade grindvaktarroller (gatekeepers) avgör
människors möjlighetsstrukturer och livsvillkor.  



187

Figur 1: Institutionella arrangemang, kulturella faktorer och  
              Diskrimineringsmekanismer 
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Multipla strukturella mekanismer 

Den teoretiska modellen är en allmän modell som specificerar multipla 
strukturella mekanismer i olika institutionella domäner: arbetsmarknaden, 
arbetsplatser, bostadsmarknaden, skolor, universitetet, vårdenheter och sjukhus, 
socialtjänsten, möten med polisen osv. Här fokuserar vi på 
arbetsmarknadsprocesser. 

Vår forskning (Utredningen likväl som Xenofob projektet, se fotnot 1) har 
identifierat och analyserat ett antal institutionella mekanismer. Följande är ett 
urval av de viktigaste mekanismer som har identifierats. Som konstaterats i 
Figur 1 skiljer vi i den teoretiska modellen mellan allmänna 
organisationsfaktorer och kulturella faktorer.  

I. Organisatoriska faktorer: Procedurer, roller, grupptryck; normer (se box 
”institutionella arrangemang”) 

IA. Grindvakter/auktoritetsroller i organisationer: Diskriminering som 
aktualiseras genom handlingar och beslut tagna av institutionaliserade 
auktoriteter eller beslutsfattare, ”grindvakter”. Deras rollgenomförande 
innebär ofta att de använder, eller i praktiken applicerar stereotyper, 
kategorier, normer och definitioner av avvikelser.  

IB. Grupptryck: Sker när auktoriteter eller grindvakter tar hänsyn till 
arbetsgruppens förväntningar och krav, eller sannolika (eller antagna) 
reaktioner från klienter eller “marknaden”. En auktoritet eller grindvakt 
behöver inte ha särskilda etnocentriska preferenser eller stereotyper, men 
ger vika för grupptryck eller allmänt socialt tryck. Om en tidning 
rapporterar att svenskar i hög grad är emot invandrare eller att ta emot fler 
invandrare får det sannolikt effekten att grindvakter blir mer försiktiga.  

IC. Administrativa procedurer och rutiner som får diskriminerande 
effekter: Bortselektion och indirekt diskriminering som orsakas av 
administrativa rutiner. 

ID. Institutionaliserade regler eller normer som allmänt tillämpas i 
svenskt arbetsliv (rörande arbetssökning, befordring, 
utbildningsmöjligheter). Dessa normer gäller bland annat den antagna 
relevansen av svenskspråkighet, kulturell kompetens, utseende och 
vissa beteendemönster på arbetsplatser.18 Normer som är av särskild 
betydelse i sammanhanget är till exempel de gällande mäns beteende och 

18 De som blir diskriminerade behöver naturligtvis inte vara invandrare utan de klassade 
som “tokiga,” “dårar” etc.  
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bemötande av kvinnor (dessa kan också appliceras i andra sammanhang), 
kontroll av känslouttryck, normer mot initierandet av öppna konflikter, eller 
att arbeta för konsensus och konsensusbildande.

II. Kulturella faktorer: Stereotyper, fördomar, kategorisering (se box 
”kulturella faktorer) 
En grund för diskriminering och selektion i arbetslivet utgörs av de kulturella 
faktorer som appliceras mer generellt i det svenska samhället. I våra 
arbetslivsstudier har vi funnit två framträdande mekanismer: 19

IIA. Etnocentriska preferenser för infödda svenskar framför personer 
med invandrarbakgrund. Sådana preferenser är ofta informella (Sverige) 
eller klar formaliserade som i Österrike, Tyskland och Italien där lagar ger 
infödda medborgare företräde framför invandrare vid 
anställningsprocedurer.

IIB. Institutionaliserade/delade kategorier och stereotyper av vissa 
invandrargrupper och klasser: favoriserar vissa och missgynnar andra, vilket 
leder till särskiljande selektivitet och diskriminering av skilda 
invandrargrupper.  

I följande avsnitt kommer vi att genom citat illustrera dessa centrala 
diskrimineringsmekanismer. 

19 (A) och (B) kan överlappa. Hur ska en ”svensk” eller ”invandrare” – som 
standardiserade stereotyper och fördomar ska appliceras på – identifieras. Kriterierna 
för att definiera en ”svensk” består i en konfiguration av olika dimensioner: namn, 
språk, klädsel/beteende, hudfärg, med mera. Naturligtvis finns det ”icke-koherenta 
mönster”: De som har invandrarbakgrund (“invandrare”) och som talar svenska och som 
”klär sig svenskt” men som inte ”ser svenska ut” eller som beter sig på ett ”osvenskt 
sätt”.
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Diskriminering i arbetslivet 20

Institutionaliserad grindvaktdiskriminering 
Vi böjar med makthavare på arbetsplatser. Grindvakter (och andra individer i 
makt positioner) ofta (be)dömer personer på arbetsmarknaden, till exempel 
genom att generalisera och låta egenskaper hos ett fåtal individer eller ett fåtal 
tidigare erfarenheter gälla hela kategorier av människor. På basis av ett fåtal fall 
eller erfarenheter kan dessa grindvakter ha stereotypa uppfattningar om hela 
gruppen och deras kulturella kompetens, brist på färdigheter och ”felaktiga 
värderingar”, till exempel “de är inte intresserade av att utbilda sig” eller ”de 
gör inte bra ifrån sig i akademiska ämnen.” Denna mekanism kan fungera åt 
motsatt håll för en viss invandrargrupp, där framgången hos ett fåtal individer 
leder till generaliseringar om de extraordinära egenskaperna hos hela gruppen. 

Sådana aktörer finns inom alla institutioner, inklusive statliga myndigheter 
och politiska partier. Sett från en invandrares perspektiv är tjänstemän som ger 
arbetstillstånd och uppehållstillstånd de aktörer som innehar störst makt (Flam, 
2005). Graden av urskiljning (framförallt godtycklig urskiljning) varierar 
mellan institutioner, kontextuella miljöer och länder. 

Våra intervjuer visar att en stor del av exkluderingen av invandrare verkar 
ske via personer med grindvaktsposition. Arbetsgivare fungerar som 
grindvakter då de skall bestämma vem som ska få delta i interna utbildningar 
och vem som blir internrekryterad till olika befattningar. Det finns en mängd 
möjliga förklaringar till det: främlingsfientliga attityder, stereotypisk 
diskriminering men också brist på nätverkskontakter. En invandrad arbetare 
som Knocke (1994) intervjuade säger det entydigt: ”… arbetsledare gynnar 
personer de känner eller som blivit rekommenderade av någon de känner…” (se 
också Schierup et al, 1994:98). 

20 Intervjupersonerna är här kodade enligt följande system. För arbetsplatsintervjuer 
gäller följande kodsystem: storstad 1, 2 och 3 (Stor1, Stor2 och Stor2), mellanstor stad 
1, 2, 3, 4 och 5 (Mellan1, Mellan2, Mellan3, Mellan4 och Mellan5). På samtliga 
arbetsplatser har flera arbetsledare och medarbetare intervjuats. För att kunna särskilja 
mellan intervjupersonerna används siffror. Vi gör även en åtskillnad mellan offentliga 
(Offent) och privata (Priv) arbetsplatser. Vidare är koden för arbetsledare, 
personalchefer och andra rekryteringsansvariga Ledare, och koden för medarbetare 
Medarb. Exempelvis kodas en arbetsledare (2) på en offentlig arbetsplats i 
mellanstorstad (4) på följande sätt: Ledare2OffentMellan4. Arbetsförmedlarintervjuerna 
är kodade enligt samma princip men med den skillnaden att bokstavskombinationen 
Förm står för arbetsförmedlare (exempelvis FörmPrivStor1).
I längre citat där vi citerar både intervjuaren och intervjupersonen, markeras 
intervjuarens repliker med ”Intervjuare” och intervjupersonens med förkortningen IP. 
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Augustsson (1996:98) rapporterar att anställda som innehar 
grindvaktspositioner uppfattar invandrare från länder utanför norra Europa som 
mindre produktiva på grund av en svagare fysisk konstitution: 

Jag tror… att det som kommer söderifrån är inte vana vid den här takten, så att 
säga, jag tror inte att de har levt samma sorts liv som vi här, vi hade 
idrottsundervisning i skolan och har byggt våra kroppar /…/ Finnarna däremot, 
de är vana vid hårt manuellt arbete, att vara ute i skogen och hugga träd… fysiskt 
starka. Detsamma gäller svenskarna, de är ganska aktiva fysiskt, men jag tror 
inte att en jugoslav som kommer från… Jag tror inte att de har en stark fysik, det 
är en lugnare rytm där, eftersom klimatet är varmare. 

Ett ännu tydligare exempel på denna exkluderingsmekanism framgår ur följande 
citat från en intervju med en arbetsledare (Augustsson, 1996:91):  

Jag har varit arbetsledare i 11 år och jag har inte anställt en enda jugoslav i hela 
mitt liv Man var så trött på de jugoslaver vi hade här så vi vill inte få in fler 
jugoslaver. Det är söner till jugoslaver som har arbetat här de som har sökt jobb 
här. De har förvägrats jobb på grund av sina fäders dåliga rykte.  

Därmed inkluderas även sönerna till jugoslaver (andragenerationens 
invandrare) i samma utanförgrupp och diskrimineras individuellt – pga. av att 
den jugoslaviska gruppen av många anses ha ett dåligt rykte. 

En del av våra intervjupersoner anser även att grindvakterna kan ha olika 
slags fördomar mot personer med utländsk bakgrund som påverkar 
möjligheterna för invandrare att få arbete. I följande citat berättar 
intervjupersonen att arbetsgivare gärna vill anställa någon som är som dem 
själva. Dessutom menar hon att de höga språkkraven bygger på arbetsgivarens 
fördomar.  

Intervjuare: Vilka fördomar och stereotyper kan dessa grindvakter ha som kan 
påverka invandrarnas möjligheter inom arbetslivet? 

IP: Ja, rent allmänt. Arbetsgivares fördomar kan ju vara, eller stereotyper det kan 
ju vara tron på att man måste ha absolut perfekt svenska för att kunna utföra ett 
visst arbete. Det finns såna jobb där du behöver väldigt avancerad svenska, dom 
finns ju också, så man får ju liksom titta vad det är för /.../ Men dom är ju väldigt 
få där du måste kunna perfekt och vem kan perfekt svenska, ja menar kraven blir 
ju övermäktiga, då har du ju en sån sak då. Jag menar gärna att man är som dem, 
det tycker jag är… gärna någon som är som vi. Och hur man kommer åt det där 
gärna någon som är som vi, det är ju intressant. Där kanske man skulle ha en 
kampanj för större olikheter på flera plan (FörmOffent1Stor1) 

Diskriminering ofta förekommer under anställningsprocedurer. Eftersom 
anställningar är tämligen komplexa och krävande processer där rekryteraren 
ofta måste ta hänsyn till arbetsgruppens synpunkter och lyssna på deras 
önskemål, i följande avsnitt presenteras exempel på grupptrycksdiskriminering.
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Grupptryckdiskriminering  
Grindvakter såsom exempelvis arbetsgivare tar ofta hänsyn till möjliga eller 
förväntade reaktioner från kunder och/eller anställda. Anställda kan klaga på att 
personer med invandrarbakgrund inte passar in i arbetsgruppen, att inte känner 
till eller förstår svenska koder, eller avsaknad av kulturell kompetens. Derivativ 
diskriminering reflekterar en form av ”collective gatekeeping” och kan 
rättfärdigas i den demokratiska arbetsplatsens namn. 

Augustsson (1996:83) rapporterar om en förman som hävdar att ”vi 
[arbetsgruppen] har problem med vissa invandrargrupper. De vill inte ha 
kvinnliga förmän eller kvinnliga medarbetare, och då är det den iranska gruppen 
jag tänker på.” En annan arbetsledare i Augustsson studie (1996:101) säger,  

“Om vi får en situation där vi bara får anställa turkar…och vi gör det och kanske 
anställer 75 procent turkar här… då skulle vi tvingas anpassa oss till den sorts 
människor vi skulle ha här /…/ Till en viss grad skulle vi kunna ändra 
arbetstiderna och maten som serveras i matsalen. Vi skulle få sluta servera 
fläskkött, och om de ville ha ett bönemöte klockan 18 skulle vi få gå med på det. 
Stäng fabriken en timma bara…“

Arbetsgivares vanligaste argument till att inte anställa t.ex. en kvinna med slöja 
var att det förväntades påverka kontakten med deras klienter eller kunder. Ingen 
av dessa intervjupersoner hade emellertid erfarenhet av en medarbetare som 
hade haft slöja, men drog på förhand slutsatsen att det skulle skapa problem för 
deras kunder, klienter eller patienter. Den här personen ansåg att en anställd 
med slöja skulle kunna väcka reaktioner hos deras klienter.  

Intervjuare: Hur menar du då, att ni får reaktioner? 

IP: Ja, reaktioner det är svårt att komma ifrån det, vi hör mycket fördomar, så är 
det. Det pratas mycket om det här med slöjor … självklart tror jag det finns 
problem i vissa situationer. /.../Man har väl en viss förväntning, självklart. 
Träffar man någon i slöja alltså det är klart att det skulle bli konstigt, för vissa, 
inte för alla (Medarb1OffentMellan1) 

Intervjupersonen tror att samma reaktioner skulle kunna uppstå om den 
anställda var svart. 

Intervjuare: Hur skulle det bli för svarta män eller kvinnor?  

IP: Ja, jag tror alltså… Ja, det kan tänka mig att det skulle bli problem för dom 
[klienterna], faktiskt (Medarb1OffentMellan1) 

En offentlig arbetsförmedlare berättar att en arbetsgivare inom byggbranschen 
han hade haft kontakt med hade sagt att han inte ville anställa en mörkhyad 
person eftersom han ansåg det skulle kunna ha ett negativt inflytande över hans 
affärsverksamhet.  
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När det gäller kunder så var det en firma, nån byggfirma… försäljning av 
byggmaterial och dylikt… Med typiska byggarbetare… typisk… chefen var då 
en man och sannolikt åtminstone skandinavisk, eller nordbo /.../ Och där sa en 
arbetsgivare då åt mej att vi vill inte ha negrer. Det var hans ord om det. Och jag 
sa att jag kan inte jobba på det sättet. Vi måste titta på kompetens. Men han sa att 
dom som köper byggmaterial, dom upphör att komma till honom. Det var hans 
rädsla (FörmOffent3Stor1) 

Även förväntade reaktioner hos de andra anställda kan påverka urvalsprocessen. 
En arbetsledare på en privat arbetsplats anser att de har en öppen dialog med 
alla anställda, och att de även tar hänsyn till deras eventuella önskemål:  

Ja, vi pratar ju… vi har en ganska öppen dialog med alla anställda… så mycket 
som möjligt, och vi ser ju givetvis deras önskemål också. Givetvis så lyssnar vi 
på alla anställda också. Vi har ju ledningsgruppsmöten med alla 
avdelningsansvariga, och vi pratar väldigt öppet. Säger dom att vi skulle behöva 
in en rutinerad person som vet mycket om skidor,  givetvis lyssnar vi på det då. 
Då är det kanske lite mer kunskapsbaserat än personlighetsmässigt (Ledare3 
Priv1Stor1) 

En intervjuperson berättade att anställda kan ha svårt att acceptera att ha en chef 
med invandrarbakgrund. Dessa strukturer kan göra det svårt för invandrare att 
göra karriär.

Ja. Det gör det. Ja, att dom inte har samma kultur som svenskarna… och dom 
har… dom har en högre tröskel att komma över… att bli accepterade som 
chefer… av gruppen, av anställda (Ledare3Priv2Mellan1) 

Diskriminerande handlingar uppstår när personer i nyckelpositioner tar hänsyn 
till förväntade reaktioner från medarbetare eller klienter/kunder. Man kan dock 
fråga sig till vilken grad man som rekryterare kan eller bör utgå ifrån att 
arbetsgruppen eller klienterna/kunderna kommer att reagera på ett negativt sätt 
om man anställer en person med utländsk bakgrund. Men det är uppenbart att 
denna mekanism används av nyckelpersoner på många arbetsplatser, och att den 
ofta leder till att personer med utländsk bakgrund blir diskriminerade vid 
rekryteringsprocedurer. 

Det finns naturligtvis många fler diskrimineringsmekanismer än de som vi 
hittills har exemplifierat. I följande avsnitt presenteras en del andra –något mer 
svårfångade och ”osynliga” mekanismer som vi har identifierat i vårt 
intervjumaterial.    

Svåra rekryteringsprocedurer 
Svåra procedurer förekommer till exempel vid anställningsintervjuer, tester och 
möten med myndigheter. Människor med utländsk bakgrund ofta utesluts för att 
de inte kan tillräckligt om rekryterings procedurer (och strategierna för hur man 
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följer en procedur). Exempelvis den arbetssökande invandrare inte har vetskap 
om (eller har förstått vikten av) hur man förbereder en standard curriculum vitae 
till sin arbetsansökan, hur man förväntas föra sig på en anställningsintervju, 
eller hur man genomför formella tester eller prov. 

Exempel på en snedvriden procedur är när det i rekryteringsprocessen 
används tester som kan misskreditera personer med utländsk bakgrund. Enligt 
en av de intervjuade arbetsförmedlarna är såväl psykologiska som andra tester 
som sökanden måste genomgå utformade efter en västerländsk norm, vilket 
automatiskt leder till att sökanden med en icke-västerländsk bakgrund 
diskrimineras: 

Ja, det kan jag tänka mej att man skulle ta ett begåvningstest eller nånting sånt… 
dom är ofta utformade utifrån ett västerländskt sätt att tänka och fungera… och 
ställer också ganska höga krav på att man måste kunna språket otroligt väl och 
ofta är testen uppbyggda i form av påstående där man då ska svara ja eller nej 
och ibland är det då påståenden som bygger på nån sorts motsatsförhållande. /.../ 
I den mån kan ju den typ av processer vara kanske ändå… kanske inte 
diskriminerande men i alla fall missvisande för den här personen, eftersom han 
eller hon har inte samma förutsättningar att göra det här (FörmOffentMellan1) 

Intervjupersoner framhöll betydelsen av att den sökande hade en välformulerad 
CV. Då konkurrensen är stor kan ett par språkliga fel i CV:n räcka för att inte 
kalla personen till intervju. En intervjuperson berättade att han har erfarenhet av 
att invandrare inte har kunskap om hur man skriver ansökningar och 
meritförteckningar:  

Det jag tycker är sämre är att de är så okunniga med till exempel att skriva CV. 
De har inte en aning om att, säger man såhär; skriva en CV som alla vet ofta vad 
det är för nåt, men det vet inte vad det är för nåt, eller vad dom ska skriva, 
skriver hej jag heter Josef nånting då’ra… De vet inte hur de skriver den. Oftast 
när man säger en CV vågar dom inte komma tillbaka… Säger man en CV [till en 
svensk] så kommer dom tillbaka och lämnar personligen till mig eller till nån 
annan då. Men många utlänningar, dom kommer inte tillbaka… för de vet inte 
om, de är väl osäkra och tycker det väl är jobbigt kanske. Så [de är] oerfarna på 
CV, och det är faktiskt det första vi ser. Sen är det alltid svårare att få jobb nu. 
Men jag tror det är svårare nu och då behöver man en CV och sånt där 
(Medarb4Priv1Stor1) 

Eftersom grindvakters och andra nyckelpersoners makt över arbetssökande 
knyter an till bedömningen av de sökandes meriter, det är av vikt att närmare 
granska hur snedbedömningar av – särskilt utländska – meriter leder till att 
personer med invandrarbakgrund ofta blir diskriminerade vid 
rekryteringssammanhang.
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Bedömningar av intyg och erfarenheter
Intyg ofta krävs vid arbetsansökningar -- t.o.m. finns det lagliga krav på intyg 
för ansökningar som ger tillträde till utbildningssystemet eller professionell 
verksamhet. Samtidigt uppstår många hinder när invandrares kvalifikationer ska 
godkännas (lagliga, resurser, brist på intresse eller välvilja) och för att översätta 
utländska intyg (utbildning eller arbetserfarenhet). Till exempel betyg eller 
examina inte blir lagligt erkända eller arbetserfarenheter ignoreras. Vår 
forskning påvisade en omfattande tendens till att ge fördelar till 
utbildningsbevis och arbetserfarenheter från svenska institutioner. 

Ofta klagade arbetsgivarna på att det inte fanns tillräckliga instrument för att 
kunna värdera utländska arbetslivserfarenheter. I många fall verkar det också 
som att arbetslivserfarenheter inte betraktas som lika mycket värda som 
erfarenhet sökanden tillskansat sig i Sverige.  

Intervjuare: Vilka mekanismer kan förklara den relativt höga andelen 
arbetslöshet bland invandrare och invandrares svårigheter att få jobb?  
IP: Det kan ju vara en förklaring den här orättvisan… eller rädslan att ta in 
människor som har en annan bakgrund utifrån att det kostar så pass mycket att 
rekrytera och sånt… man vill ju vara säker på att det blir rätt från början… det 
kan ju vara en förklaring. /.../ En annan förklaring kan vara den som vi pratade 
om innan att man inte riktigt har nåt bra instrument än idag så att… värdera den 
kompetens de har med sig eftersom min erfarenhet ändå är den att det här med 
erfarenhet och kompetens att… som i väldigt hög grad styr… och kan vi då inte 
på ett tillräckligt objektivt sätt [värdera] den kompetens och kunskap som en 
invandrare har med sig från sitt hemland, då blir det ju naturligtvis svårt i 
rekryteringen. Ta bilmekanikern igen då, han har två kandidater och den ene 
heter Pelle och har varit på [XX] gymnasiet och har pryat på [XX] bil och söker 
jobb på [XX] och han har både referenser och en utbildning som företaget känner 
till. Står Mustafa där bredvid och har varit bilmekaniker i Teheran i trettio år… 
hans kompetens då jämfört med Pelles… det finns inget objektivt sätt att mäta 
det. Då kanske man väljer Pelle. Så det kan vara en sån där faktor som styr 
(FörmOffentMellan1)

Flera intervjupersoner återkom till svårigheten att bedöma utländska 
utbildningar. I vissa fall betraktades inte utländska utbildningar som lika 
meriterande som svenska. Andra gånger klagade arbetsgivare på att det inte 
fanns tillräckliga verktyg för att värdera dessa utbildningar. Så här svarade en 
av de intervjuade arbetsledarna på frågan om de har tillräcklig kunskap att 
bedöma utländska meriter: 

Nej, det har vi inte. Det har vi inte alls. Att vi inte kan deras utbildningssystem… 
vi vet faktiskt inte vad det innebär att dom har en teknisk högskola… Är det 
detsamma som tekniska högskolan i Sverige? Vi vet egentligen inte vad som står 
bakom orden i betyget… och hur dom har skaffat betyget också i vissa fall. 
Räcker det att man har passerat skolan och hämtat ett papper och då är man 
civilingenjör, eller måste man faktiskt gå där i fyra fem år och har [man] en viss 
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kunskapsnivå (Ledare3Priv2Mellan1) 

Även i följande citat berättar intervjupersonen att utländska meriter ses som 
mindre kvalificerade än svenska. Dessutom menar han att arbetsgivare särskiljer 
invandrare från svenskar genom att kräva att den anställda måste vara svensk 
medborgare:

Arbetsgivare kan skriva själva sina annonser nuförtiden. De kan logga in och 
[lägga ut sin annons]. Det har hänt att dom har skrivit in att det ska vara svensk 
medborgare… Det är absolut alltså… diskriminering… och kränkande. Många 
arbetsgivare vill gärna veta var man kommer ifrån också. Är det så att man 
kommer från Europa… om man kommer från England eller dom här länderna 
som är närmast Sverige… då betraktas man inte som invandrare, som utlänning. 
Men kommer man nämligen från Turkiet, Iran eller Irak eller dom här 
länderna… usch… då är det skillnad alltså. Då är man inte lika värdig. Jag till 
exempel har läst matematik i [XX] och matematik ligger på högre nivå där än i 
Sverige. Ändå betraktas det inte så i Sverige. Då är man tvungen kanske att 
komplettera. Och det har jag fortfarande inte klart för mej, varför? 
(FörmedOffentMellan4) 

Sammanfattningsvis har invandrare ofta stora svårigheter att få sina utländska 
examina översatta och validerade i Sverige. Detta leder till att de är tvungna att 
gå kompletterande utbildningar och språkkurser, men inte heller detta garanterar 
ett arbete i Sverige. Som ett led i denna problematik förklarar arbetsgivare 
och/eller arbetsförmedlare att de saknar kunskap om utländska utbildningar och 
arbetslivserfarenhet, därför de inte kan bedöma dem. 

Tillämpning av etablerade normer 
Tillämpning av etablerade normer i arbetsliv gällande språk, utseende och 
beteende är ett ständigt svårighet avseende individer med utländskt ursprung 
(men även vissa infödda grupper). Dessa normer gärna tillämpas i samband med 
jobbrekrytering, karriär, befordringar och så vidare. Avvikande utseende 
(speciellt, men inte bara kvinnor med slöja) används ofta som grund för att 
blockera och åsidosätta arbetssökande med utländsk bakgrund, 
karriärutveckling på en arbetsplats eller utbildningsmässigt avancemang.

Språkkompetens
En av de vanligaste formerna av institutionell diskriminering inom den 
europeiska arbetsmarknaden gäller kravet att kunna tala och skriva det 
inhemska språket (Matsson, 2001).21 Bristfälliga språkkunskaper betraktas ofta 

21 Vår tidigare forskning i Europa (se även Alexander (2001: 8) kartlagt en form av 
institutionaliserad diskriminering baserad på kravet på språklig kompetens. 
Samhälleliga eliters nyckelinstitutioner, exempelvis institutioner för högre utbildning, 
använder sig av denna kompetens som ett kriterium för diskriminering och exkludering 



197

som indikator på låg kulturell kompetens eller oförutsägbart beteende, även om 
detta är en dålig indikator på förväntade yrkesfärdigheter.   

Ett exempel på detta är kravet på näst intill perfekt språkkompetens när det 
gäller arbeten där språk inte är ett avgörande kriterium för att kunna utföra 
arbetet (Lindgren 2002). Ibland är sådana krav naturligtvis befogade, men så är 
inte alltid fallet. Som Knocke och Hertzberg (2000) visar kan arbetsgivare 
ibland ställa krav på utförliga kunskaper i svenska för en anställning som 
städare. Augustsson (1996: 88). ger exempel på denna mekanism i en intervju 
med en arbetsledare:

Alla som arbetar på golvet kan söka sig till XX [som allmänt betraktas som mer 
attraktiv av arbetarna] … det finns en del finnar, turkar, latinamerikaner eller 
ungrare som är anställda, men det finns krav som måste uppfyllas: de måste 
kunna skriva och tala svenska. Ganska många klarar inte av dessa ”krav.  

Dessutom, kan diskriminering också vara en följd av överdrivna, godtyckliga 
och/eller vaga kriterier for “social och kommunikativ kompetens”, som flätas 
ihop med “svensk social kompetens” (Höglund 2000: 27; Matsson, 2001). 
Språksvårigheter sägs ofta vara en av anledningarna till att arbetsgivare 
undviker anställningar av invandrare. En av förmännen som Augustsson (1996: 
83) citerar i sin studie förklarar detta så här:  

Myndigheter anser att vi borde ha fler invandrare som arbetar här men det går 
inte. Vi måste tänka på att vi behöver utveckla vår organisation. Om vi anställer 
fler invandrare som inte kan svenska så bra, tror jag inte att vi kommer att kunna 
utveckla dessa organisationer  

Därmed tas det för givet att invandrare som söker jobb inte har tillräckliga 
kunskaper i svenska, när snarare är detta en öppen empirisk fråga som varierar 
från individ till individ. Dessa förväntade gruppegenskaper -- snarare än 
individuella egenskaper, styr grindvakternas bedömningar och beslut.   

av invandrare.  Individer som uppnår en hög grad av kompetens i ett majoritetsspråk, 
antingen genom arv eller genom specialiserad träning i institutioner för högre 
utbildning, kan ange denna språkkompetens som det främsta kravet på formella 
marknader (till exempel den administrativa, politiska, inom utbildning och 
modemarknader) och i de flesta språkliga interaktioner. Som Bourdieu och Wacquant 
(1992:56-57) säger: ”Den ställning som utbildningssystemet ger till olika språk (eller till 
olika kulturella innehåll) är en sådan viktig faktor endast därför att denna institution har 
monopol på storskalig produktion av producenter/konsumenter och därför i 
reproduktionen av den marknaden, utan vilken det sociala värdet  av språklig kompetens 
och dess kapacitet att fungera som språkligt kapital, skulle upphöra att existera.” ”De 
som inte innehar denna legitima kompetens blir de facto exkluderade från de sociala 
sammanhangen där denna kompetens är nödvändig, eller döms till tystnad”. (Alexander, 
2001:8). 
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Många intervjupersoner menade att bristande språkkunskaper var ett av de 
största hindren för invandrare att få anställning och göra karriär. Detta ansågs 
som ett betydligt större problem än att det skulle förekomma diskriminering.

IP: Jag vill väl säga att när vi får ett uppdrag om att rekrytera arbetskraft och 
dom ställer krav på svenska som man ska ha svenska som modersmål så kan det 
vara en missuppfattning… men jag ser det diskriminerande (etnocentriska
preferenser, språkkompetens). Det är ett brott mot diskrimineringslagstiftningen. 
Och det handlar inte alls om att man ska ha språkkunskaper utifrån den 
problematiken så att säja. Och det stöter jag på. Jag träffade en arbetsgivare för 
någon månad sen, han gav ett sympatiskt intryck och som jag inte tror är rasist 
men han sade att det är tungt med rekryteringsprocessen [därför att sätter vi ut en 
annons så dränks vi i ansökningar.] ”Om jag får åttio ansökningar så orkar jag 
inte läsa alla”. .. Och så säjer han lite generat att ”ska jag vara uppriktig så ser jag 
ju efteråt att jag grovsorterat högar som jag ska titta närmare på så... alltså det är 
den andra högen som har personer med svåruttalade namn” … Och han 
motiverade det med att… ”då behöver jag inte riskera att dom pratar dålig 
svenska”… det kan dom göra i alla fall… När jag ska söka barnskötare till en 
förskola så kräver hon att personalen ska ha en svensk barnsyn…(kulturella 
krav)

Intervjuare: Vad det nu sen innebär, ja… 

IP: För att jag vill ju göra någonting av det här. Jag vill anmäla dom för 
diskriminering. Och det kan jag inte. Det är det jag tycker är den stora bristen. 

Intervjuare: Var brister det då? Varför kan man inte göra en anmälan? 

IP: Därför att som åtminstone juristerna på DO och AMS har lärt mig, så är det 
den person som har blivit utsatt för diskriminering som kan anmäla ärendet. Så 
att jag får inte göra det. Och enda sättet man ska kunna göra nånting åt det här, 
det är att jag ska medverka, alltså jag ska följa med hennes krav och göra en 
annons där det står att vi kräver svensk barnsyn (kulturella krav, mekanism 3.5). 
Då kan en person bli diskriminerad och anmäla det. Å andra sidan har jag begått 
ett lagbrott då. Eftersom jag då deltar i diskrimineringsprocessen. Då mitt verk 
har gjort ett brott så att säga. Och därför så kommer jag inte åt det här. Jag tycker 
det är synd. 

I följande citat berättar en annan arbetsförmedlare att den sökandes 
svenskkunskaper även är en viktig kvalifikation i okvalificerade tjänster.   

Alltså det som jag ser som flaskhals det är svenska kunskaperna. Det är väl där 
jag ser att vi behöver bli bättre i Sverige på nåt sätt… Det är ju en politisk fråga. 
Även om jobbet är okvalificerat, i industrisektorn så kräver man svenska 
kunskaper för man ska kanske läsa instruktioner eller kunna skriva en rapport 
eller förstå kvalitetsregler (FörmPrivMellan2) 

En av arbetsledarna anser att man gör invandrare en björntjänst genom att inte 
kräva tillräckliga svenskkunskaper. Detta leder enligt honom till att invandrare 
får det tuffare på arbetsmarknaden: 
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Eftersom vi arbetar med människor, då kräver vi kunskaper i svenska. Om man 
inte anstränger sig för att behärska någorlunda svenska språket då får man direkt 
mindre chans. Men det har att göra med den här kravlösheten som vi har 
överhuvudtaget i vårt land. Och då vill jag säga att kravlösheten som finns i 
Sverige vad gäller till exempel att erhålla svenskt medborgarskap kopplat till 
basala kunskaper i svenska språket. Detta är katastrofalt för landet. Och det är 
katastrofalt också för invandrarna framförallt. För att genom att vi ställer inga 
krav på oss invandrare vad gäller kunskaper i svenska då är våra chanser mycket 
sämre på arbetsmarknaden (Ledare2*OffentStor3) 

Som det framgår från dessa citat ansåg intervjupersonerna att språkkunskaper 
har en avgörande roll för invandrares möjligheter att kunna få arbete. Det är 
emellertid svårt att säga hur pass bra språkkunskaper de anser att man ska ha.  

Den kanske mest typiska diskrimineringssituationen uppstår när 
arbetsgivaren i kravprofilen förutsätter att den sökande skall ha nästintill 
fullständiga kunskaper i svenska i tal och skrift. Språkkraven kan även vara 
mera ospecificerade, men i de flesta fall fungerar de som en 
exkluderingsmekanism som försämrar chanserna för sökanden med 
invandrarbakgrund. 

Kulturkompetens
Särskilt på offentliga arbetsplatser hade såväl medarbetare som arbetsgivare 
uppfattningen att den anställde skulle bete sig utifrån något som betraktades 
som svenska normer. I följande citat kan man läsa hur invandrarens 
kulturspecifika tankesätt och människosyn anses utgöra ett hinder för en 
eventuell anställning. En arbetsledarens förklaring grundar sig på en förutfattad 
uppfattning om invandrares kulturella bakgrund som hinder så att inte ens en 
svensk utbildning kan garantera en socialt kompetent svensk arbetsmoral. 

Både och... Det ena är att man behöver ha kulturkompetens, man behöver ha 
hjälp med att förstå ett annat tankesätt. Å andra sidan så har vi haft anställda som 
kanske har varit fem år i Sverige, har varit fem, sex år i Sverige och då gått sin 
socionomutbildning i Sverige, men känner inte ens till det man ser i grundlagen, 
och då blir det svårigheter (Ledare2OffentMellan1). 

En intervjuperson erkänner att dessa problem också kan uppstå med 
svenskfödda anställda men tolkar ändå dessa generaliserande föreställningar om 
invandrares arbetsmoral som tillräckliga grunder för att i framtiden vara mer 
försiktig med att anställa en person med utländsk bakgrund. Tidigare 
erfarenheter av invandrare som inte skött sitt arbete på ett tillfredsställande sätt 
används som ett skäl att inte anställa invandrare i fortsättningen, medan 
svenskar som söker jobb inte kommer att påverkas negativt av de svenskar som 
misskött sina arbetsuppgifter. 

Samma intervjuperson förklarade den relativt höga arbetslösheten bland 
invandrare med invandrares oförmåga att anpassa sig till den svenska 
arbetskulturen. Hon anser vidare att det måste ske ett möte men genom hennes 
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språkbruk, som att invandrare måste ”konvertera om” kan man anta att hon 
menar att invandrare helt bör assimileras i den svenska kulturen.  

Intervjuare: Så där kan invandrare ha svårare för att passa in i arbetsgruppen? 

IP: Ja, och det är det som jag tänker så här att man pratar mycket om att man är 
invandrare och därför får man inget jobb, man har rätt utbildning och man är 
misskrediterad men då måste man också hela tiden också diskutera, men hur 
kommer det sig då? Och det är där kulturerna krockar och där tror jag man måste 
se till att det blir ett bättre möte. Alltså det är ingen som kan komma in, även om 
den här killen som jag nu tänker på, skulle han ha varit svensk, då hade han 
heller inte han fått förlängt vikariat om han gjorde samma sak ... Men jag tänker 
såhär, invandrare har svårare att liksom konvertera om, till viss del, så. Men hade 
man som svensk gjort samma sak så hade man heller inte förlängt 
(Ledare2OffentMellan1) 

På senare år har man inom rekryteringsbranschen börjat tala om nödvändigheten 
att anställa en person med ”social kompetens”. Social kompetens handlar ofta 
om att kunna samarbeta eller passa in i arbetsgruppen. Det är emellertid ofta 
oklart vad begreppet egentligen innebär. Som framgick av våra intervjuer avser 
begreppet ibland en förmåga att anpassa sig till gruppen och i andra fall att 
kunna reagera när något på arbetsplatsen upplevs som felaktigt.   

IP: Ja men det är väl viktigt att man ska kunna samarbeta med varandra. I det här 
jobbet är det ju jätteviktigt.  Sen kan man ju passa in på olika sätt, man behöver 
inte vara precis som alla andra för att passa in. Men förmågan att ha en social 
kompetens, att kunna samarbeta (Medarb3Offent1Stor1) 

Intervjuare: Vad är den här sociala kompetensen, kan du beskriva den mer? 

IP: Ja, samarbeta är en viktig del av den sociala kompetensen, kunna samarbeta 
både med kollegorna här, men även att kunna samarbeta med andra myndigheter 
och andra kollegor, och samarbetspartners. Sen är den sociala kompetensen 
ganska brett egentligen, hur man uppför sig och hur man bemöter folk och… ja 
(Medarb3Offent1Stor1) 

Den sociala kompetensen kan bli förknippad med specifikt svenska normer som 
invandrare inte anses kunna behärska. Så säger en arbetsledare på en privat 
arbetsplats:

Man måste ha en social kompetens, man måste kunna prata och uppföra sej 
säkert efter svenska [normer]… alltså, någonting som man känner igen.” 
(Ledare3Priv2Mellan1) 

I följande citat berättar en skolledare att han anser att personer som gått 
kompletterande lärarutbildningar inte har samma förståelse för skolsystemet 
som andra sökanden som gått hela sin utbildning i Sverige.  



201

Någon gång har det varit människor som haft en ingenjörsutbildning från forna 
Sovjetunionen, Ryssland då och sen så har man vart ett år i Sverige för att få den 
pedagogiska behörigheten då. Men det man saknar då är djupförståelse för det 
svenska skolsystemet, hur lärare fungerar i förhållande till eleverna, vilken 
relation vi har, och inte det auktoritära som det kanske var där då. Det är den ena 
delen, den andra är den språkliga, och ibland gör man den typen av lärare en 
björntjänst. Det normala är att du går kanske fyra, fem års lärarutbildning med 
praktikperioder under tiden och då kommer du in i skolsystemet på ett helt annat 
sätt (Ledare1Offent2Stor1) 

Många av intervjupersonerna ansåg att det var viktigt att den nyanställda 
passade in i såväl arbetsmiljön som arbetsgruppen. Att den anställda skulle 
passa in i arbetsgruppen väger mer idag än förr på grund av bristande resurser 
och därför mindre utrymme för att lära upp den anställda. En vanlig 
föreställning bland intervjupersonerna är att invandrare på grund av den 
särskilda kulturella bakgrunden och bristande språkkunskaper har svårare att 
passa in i en svensk arbetsmiljö: 

Ja, jag tror det. Inte alla, men språkmässigt, kulturmässigt, traditioner, tankesätt 
allt det här påverkar. Det är svårare, speciellt för första generationens invandrare 
(Medarb2*offent1Stor1) 

I följande citat anser intervjupersonen att anställda med invandrarbakgrund har 
svårare att passa in på grund av att deras värderingar skiljer sig väsentligt från 
arbetsplatsens gemensamma normer. Dessa fördomar om utländska sökandens, 
och framförallt invandrarmäns, värderingar kan enligt intervjupersonen inte 
framgå i en intervjusituation.  

Jag tycker jag har erfarenhet av både alltså. Både att man kunnat passa in väldigt 
bra och… men sen har jag också erfarenhet av personer som inte har passat in. 
Det kan vara lätt vid en anställningsintervju tycka att, ja men vi tar till exempel 
en invandrarman till exempel, ja som verkar ha en social kompetens, trevlig och 
verkar kunnig och bra och så. Men där man i efterhand kan… Där vi har sett att 
vi har ändå ganska olika människosyn, vad man har för värderingar, hur man ser 
på kvinnor (Medarb3Offent1Stor1) 

Dessa föreställningar kan därmed påverka anställningar av sökanden med 
utländsk bakgrund, eftersom de redan på förhand förväntas bära på vissa 
värderingar. Intervjupersonen anser att det emellertid är möjligt att anställa 
invandrare om man kan ställa frågor om den sökandes kvinnosyn och 
värderingar.      

Intervjuare: Men tror du den erfarenheten kanske leder till att man blir lite mer 
restriktiv till att anställa invandrare?

IP: Ja, det är klart att det måste påverka en på nåt sätt, ja det tror jag. Men sen 
tycker jag inte, personligen att man ska se invandrare som en klump utan man 
måste ändå se dom personer som söker en tjänst, och vad har man för kompetens 
och kanske mer tänka på att fråga om, i och för sig nu kanske man inte kan fråga 
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det direkt i en intervju: ”Tänker du gifta bort våra klienters döttrar?”, [En sån 
fråga] kan man väl kanske inte ställa men att försöka på nåt sätt få fram vad har 
man för värderingar och syn på, vad har man för syn på samhället 
(Medarb3Offent1Stor1) 

Även en annan anställd sa att hon trodde att invandrares kvinnosyn kunde 
ha betydelse för hur bra den anställda passade in i arbetsgruppen.

Intervjuare: Anser du att anställda med invandrarbakgrund har svårare än andra 
att passa in i gruppen?  

IP: Nej det tror jag inte. Det handlar inte att passa in tycker inte jag har att göra 
med att liksom bakgrund så utan det handlar mer om personlighet. Men sen kan 
det ju bli i och för sig. Kommer man från en… det kan ju uppstå vissa 
situationer. Alltså då har man vissa gånger sett att det finns skillnad i kvinnosyn 
och vad är okej. Fast det behöver inte bli ett problem om man tar sig igenom det 
(Medarb1Offent1Stor1) 

Utseende
På en del arbetsplatser ansågs de sökandes utseende spela en viktig roll. Många 
arbetsgivare föredrar att anställa personer med ett vårdat alldagligt utseende 
framför personer som på ett eller annat sätt sticker ut från mängden. Exempelvis 
kan överviktiga personer ha en mindre chans att få anställning, så här berättar en 
arbetsförmedlare:  

Utseende, om vi nu talar om normalt utseende i vida gränser så tror jag att det är 
ganska neutralt. Om man är groteskt överviktig är det definitivt en nackdel
(FörmOffent3Stor1) 

En annan form av utseendebaserad fördom gäller synen på beslöjade muslimska 
kvinnor.  I vissa fall spelade det roll hur pass avvikande från normen av den 
typiska anställda den sökande var.

Jag tror inte utseende spelar roll hos oss. Men det måste finnas gränser. Vi har 
aldrig haft kvinnor i burka där bara ögonen syntes. Och jag menar, denna fråga 
får ställas i relation till… Om det finns diskreta symboler till etnisk tillhörighet 
då tror jag att det inte spelar roll. Men om det finns överdrivna symboler för 
etnisk tillhörighet då tror jag att sjukvården kan få negativ betydelse. För att vi 
vårdar individer i underläge, alla våra patienter är i underläge. Jag anser att alla 
överdrivna symboler för etnisk eller religiös tillhörighet, oavsett om man är 
svensk eller inte det har inte med sjukvårdsarbete att göra. Däremot det som 
spelar roll det kan jag säga direkt, det är överdrivna traditioner som hör inte till 
normalt mänskligt beteende. Exempelvis, vi har manliga patienter som vägrar att 
hälsa på en kvinnlig doktor. Vi har i Malmö manliga patienter, som inte sträcker 
handen till en kvinna. Och det anser jag att hör till medeltiden. Om jag skulle 
råka få en doktor med överdrivna beteende eller symboler med hänsyn till 
religion eller etnicitet. Då denna doktor kommer inte bli anställd hos mig 
(Ledare2OffentStor3) 
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I föregående citat förklarade arbetsgivaren att hon skulle kunna anställa någon 
med diskreta symboler men däremot inte någon som bar tydliga symboler på 
etnisk tillhörighet eftersom hon ansåg att det skulle påverka relationen med 
patienterna (För en vidare diskussion om beslöjade kvinnor se genusdiskussion 
senare)

Selektivitet och exkludering på grundval av etnocentriska 
preferenser
Infödda svenskar favoriseras ofta framför invandrare. Ett sådan mönster kan 
vara både informell (som de ofta är i Sverige) eller mer formell som i Österrike, 
Tyskland och Italien där lagar ger infödda företrädesrätt till arbeten framför 
invandrare (Burns et al, 2006).22 Den här typen av diskriminering erkänner inte 
variation inom gruppen: invandrarna i princip betraktas som likadana medan 
innegruppen, det vill säga infödda svenskar, implicit eller explicit betraktas som 
mer olikartade sinsemellan. En intervjuad förman förmodligen hade ett antal 
svenskar som inte gjorde ett bra jobb men detta överfördes inte automatiskt till 
kommande svenska arbetssökande. Som Paulsson (1994: 150) förklarar det: 
”Om Johansson kommer sent till jobbet så är han ett problem. Om Stojanovski 
är lika sen till jobbet är jugoslaverna ett problem.” 

Ibland kan diskrimineringen bero på att arbetsgivaren låter sig styras av sin 
osäkerhet och rädsla för att anställa personer med utländsk bakgrund. Det kan 
exempelvis handla om ett utländskt klingande namn som frammanar fördomar 
om ”de andra”.   

Det är ju mycket mer än att ett namn ser konstigt ut. Det kan vara rädslor och 
fördomar och osäkerhet och… allt som finns i vårt samhälle. Men jag tror 
osäkerhet och rädsla plus ett visst mått av fördomar… Omedvetet eller medvetet 
agerar man utifrån såna saker… Men det är stort tycker jag. Det är väldigt stort 
(FörmPrivMellan2) 

I många fall har invandrare som utbildat sig i Sverige upplevt att de inte tävlar 
på lika villkor med sina svenskfödda studiekamrater när det gäller att söka jobb. 
I följande citat berättar en intervjuperson om sina erfarenheter av att söka arbete 
efter avslutade studier:  

22 En del EU-länder -- exempelvis Österrike, Frankrike, Tyskland, Italien och Polen -- 
har lagar som ger infödda eller EU-medborgare företräde när det gäller arbete.  Till 
exempel, har en arbetsgivare eller arbetsförmedlande tjänsteman skyldighet att förklara 
varför en invandrare eller icke-europeisk medborgare får ett arbete istället före en 
medlem av majoritetsgruppen. I flera av dessa länder är det bara medborgare som får 
arbeta som statsanställda. Men det finns även andra mekanismer som verkar för att 
säkra att infödda prioriteras till skillnad från de med utländsk bakgrund. 
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Men jag sökte tjänsterna samtidigt, alla tjänsterna som kom. Så var jag på några 
intervjuer och på några av avdelningarna där jag redan varit som timvikarie… 
och dom hade sökt personal där. Jag fick reda på efteråt att dom hade anställt 
andra personer som hade inte blivit färdiga samtidigt som jag utan de hade blivit 
färdiga senare. Jag tyckte det var konstig och frågade varför de hade anställt 
sjuksköterskor som hade blivit färdiga terminen efter mej… och de sa, ja, för att 
vi känner dem. Det är kanske för att de är svenskar. (Medarb2*OffentStor3) 

Direkta och indirekt mekanismer för att selektera arbetssökande förekommer på 
arbetsplatser. Generellt drabbas personer med invandrarbakgrund hårt när de i 
en valsituation ställs mot en svensk infödd konkurrent. Underliggande 
preferenser i kombination med rädsla för det främmande och misstro mot ”de 
andras” arbetsförmåga gör att arbetsgivare ofta anställer en infödd sökande för 
att känna sig trygg och bekväm.

Kulturell kategorisering och stereotypisering 

Stereotyper och generaliseringar 
Stereotypiserande uppfattningar om särskilda invandrargrupper leder ofta till 
bortselektion och diskriminering. Stereotyper ofta används när individer 
behöver göra en snabb social kategorisering för att kunna fatta beslut. Genom 
stereotypa uppfattningar kan diskriminering betraktas som ”rationellt” för 
arbetsgivaren då denne besparar den tid som krävs för att inhämta 
individspecifik information (cf. Arrow 1972; Phelps 1972). Enligt teorin om 
stereotypisk diskriminering är detta slags beteende vanligare i osäkra 
situationer, när arbetsgivaren och andra grindvakter har ofullständig information 
om de sökandes färdigheter och prestationsförmåga. Andra exempel på denna 
mekanism gäller bedömning av utländska utbildningar eller svårigheten att 
kontakta referenser från tidigare arbetsgivare utomlands (cf. Le Grand & 
Szulkin 2002). Det är ofta en kostnads problem. 

Ett stereotypbaserat tänkande inriktar sig bara på iögonfallande 
gruppkaraktäristika (t.ex. klädsel) medan den förbiser andra (utbildning, klass, 
religion, urbana/rurala distinktioner osv.). Dessutom tenderar de som finner 
sådana stereotyper användbara att överdriva homogenitet inom en viss grupp 
dvs.  ”Alla turkar är…”. Även om en specifik etnisk grupp i genomsnitt skulle 
ha högre sjukfrånvaro än infödda svenskar är sannolikheten stor att det 
förekommer en stor inomgruppvariation. Detta innebär att individer som 
avviker från medelvärdet (den hypotetiskt höga sjukfrånvaron) kommer inte att 
behandlas rättvist. Stereotypisk diskriminering är dessutom baserad på 
förenklade och därmed felaktiga uppfattningar (sociala representationer). Ofta 
handlar det inte bara om stereotyper utan även om rena fördomar. En 
fördömande stereotyp är en attityd eller attityder mot en grupp eller medlemmar 
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av en grupp och som består av förenklade uppfattningar samt associerade 
aggressiva känslor och negativa omdömen (cf. Operario & Fiske 1981). 

Betydelsen av denna mekanism ligger i det faktum att stereotyper 
underbygger mycket av det vardagliga tänkandet. Som den socialkognitiva 
teorin understryker är verkligheten alltför komplex för att förstås utan hjälp av 
någon form av social kategorisering (Boudon 1994; Schauer, 2003). Därmed 
kan arbetsgivare och grindvaktare inom arbetsmarknaden -- och andra 
institutionella områden, fatta beslut baserade på övergeneraliseringar och 
fördomsfulla stereotypa uppfattningar och medverka i faktisk diskriminering 
utan att vara medvetna om det. I beslutssituationer präglade av hög osäkerhet, 
när att erhålla information kan medföra extra kostnader, och i syfte att reducera 
osäkerhet – blir sådana generaliseringar kostnadseffektiva och ”rationella”.23

Flera av våra intervjupersoner bekräftade att det finns en rad olika 
stereotyper och fördomar på deras arbetsplatser. I regel är sådana fördomsfulla 
stereotyper förknippade med uppfattade kollektiva egenskaper hos diverse 
etniska grupper. Så här svarade en medarbetare när vi frågade henne om det 
förekommer fördomar och stereotypa uppfattningar på hennes arbetsplats: 
”Självklart det finns. Kurderna slår sina fruar, libaneserna knarkar, 
latinamerikanerna är våldsamma...” (Medarb4*OffentMellan1). En 
arbetsförmedlare bekräftar att olika slags fördomar är mycket vanligt 
förekommande i arbetslivet:  

En sån är ju att afrikaner är från jordgropar, att dom kan inte städa. Det var det 
här lokalvårdsföretaget. Sen har man ju fördomar att dom flesta är lågutbildade. 
Det är en fördom. Och ändå är dom ganska högutbildade som kommer från vissa 
länder. Och sedan en ytterligare fördom, att det är för bra i Sverige. Många 
arbetsgivare säjer det, särskilt småföretagare som har kämpat sej upp. Dom säjer 
att det är för bra i Sverige, att dom är bara lata dom vill ha sin a-kassa. Och att 
det blir kulturkollisioner. Dom är rädda att det blir strider på [arbetsplatsen] 
(FörmOffent3Stor1) 

En återkommande föreställning bland intervjupersoner var att våld mot kvinnor 
och barn var mer förekommande och mer accepterat bland vissa kulturella 
grupper:

23 Naturligtvis har varje samhälle en kollektiv repertoar av stereotyper att visa upp, ofta 
är gemensam för alla och som bygger mer eller mindre på konsensus (Gardner 1994). 
Ännu viktigare är att samhällets moderna organisering förutsätter en viss likformighet 
till gagn för storskalig homogenisering. Samtidigt som vi hedrar individen och kämpar 
för mångfald utifrån vissa koncept (”bra” former av mångfald), avvisar vi vissa former 
av avvikelser eller variation (de dåliga eller de onda ). Det är inte en universell 
mångfald som vi hedrar, bara den sorten som kan ges en enhetlig definition, till exempel 
utifrån etnicitet, religion, kön med mera. Detta i sin tur bestämmer gränsen mellan dem 
som utövar diskrimineringen i olika former, och de som motsätter sig den.
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Där är det okej att misshandla fru och barn, och det tycker inte vi. I Sverige får 
man inte göra det. Och barnens rätt och liksom hur man ska tänka runt barn och 
barn har olika status i olika kulturer (Medarb1OffentMellan1) 

Det är relativt vanligt att man förknippar en viss kulturell bakgrund med en viss 
religiös tillhörighet. Vidare förefaller det som att det finns en hel del stereotypa 
uppfattningar om ”främmande” religioner, särskilt om islam. En arbetsgivare 
från Stockholm berättar om att han varit med om att en del arbetsplatser bara 
vill anställa kristna, särskilt efter terrorattackerna den elfte september.  

Människor med annan kultur, annat utseende kräver nog mer kunskap. 
Kunskapsbrist hos arbetsgivaren kan leda till att man rekryterar enklaste vägen. 
Det skulle va lättare att rekrytera Lipponen än Ahmed… Ahmed Mohamed. 
Personalen [på en arbetsplats] sa att vi vill ha kristna här. Då är det ordning och 
reda. Vi vill inte ha muslimer. Så det har förekommit några gånger. Jag har inte 
varit med om det på nittiotalet, utan det har fått mer fokus nu. Det är lätt hänt att 
man hänger upp sej på ett datum.Nine-eleven tycker jag blev startskottet. 
(förmOffent3Stor1 

Ofta verkar det som att arbetsgivare har en rädsla för att den sökandes religion 
ska gå ut över dennes arbete: 

Fördomar… det finns ju. Det är ju dom här gamla fördomarna som tråkigt nog 
finns. Att man har en bönematta, att man måste vända sig till Mecka varannan 
timme och så vidare. Jag menar det kan man titta på här ute i [XX] det bor 
väldigt många som är muslimer [här], och då skulle man kunna tycka så här att 
under Ramadan så är det ingenting som kan fungera, men det gör… det fungerar 
i alla fall.” (FörmOffent2Stor1) 

Som redan konstaterats, verkar det finnas en viss etnisk/kulturell hierarki 
på arbetsmarknaden. Nordiska invandrargrupper behandlas i stort sätt 
som infödda svenskar medan den afrikanska och asiatiska 
invandrargruppen är mest utsatta för diskriminering:

Alltså där vill jag ju hoppas att diskriminering sker på grund av rädsla och inte 
på grund av nåt annat. Alltså skandinaver, vi behandlas lika. Sen finns det 
europeiska länder, nu talar jag inte om Östeuropa, där räknas det också. Det är en 
ganska bra start. Och så finns det då Asien, Afrika, och dom är längst ner på 
skalan ändå. Jag tror att det handlar om rädsla och vana. (FörmOffent2Stor1) 

Olika slags fördomar mot utlänningar och invandrare förekommande i det 
svenska arbetslivet. Ofta är fördomarna mer eller mindre omedvetna men kan 
emellertid i många fall leda till en diskriminerande behandling av personer som 
betraktas som främmande eller exotiska. Fördomar och stereotypa 
generaliseringar kan ofta startas igång om en person på ett eller annat sätt 
avviker från vad som uppfattas vara den svenska normen. I följande avsnitt vill 
vi ge exempel på hur utländskt klingande namn kan ge upphov till misstro och 
generaliserande – eller till och med fördomsfulla – tankegångar.
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Utländska namn 
En ytterligare – mer eller mindre institutionaliserad form av diskriminering 
berör exkluderingen av sökanden med utländska namn, eller namn som 
förknippas med en viss kulturell bakgrund/tillhörighet. Denna mekanism kan 
göra att många personer med utländska namn sorteras bort ur 
rekryteringsproceduren redan innan de fått komma till en intervju.  En 
arbetsförmedlare vi intervjuade bekräftade att det förekommer att arbetsgivare 
plockar bort sökanden med utländska namn.  

Alltså när jag träffar mina sökanden så är det ju sökanden som kanske har sökt 
en massa jobb, dom har aldrig blivit kallad på intervju och man undrar varför blir 
man inte kallad. Så funderar man på det här att det står ett utländskt namn att är 
det verkligen så illa att man väljer bort personer för att man har ett annorlunda 
namn. Är det det som avgör om man blir kallad till intervju eller inte? Och då är 
det ju inte kvalifikationerna eller den kompetensen som man har. Alltså är det så 
illa då är det illa. Tycker jag (FörmOffentMellan3) 

Djupintervjuer med arbetsförmedlare visade att ett “invandrarnamn” ofta är 
tillräckligt skäl för att diskriminera även om sökanden ifråga talar flytande 
svenska. De flesta tillstod att arbetsgivare kan säga att platsen redan är tagen när 
unga invandrare med utländskt klingande namn ringer (Knocke & Hertzberg 
2000).

Genus komplex 
Sambandet mellan könstillhörighet och diskriminering är betydande. Det 
förekommer en hel del generaliseringar och fördomsfulla uppfattningar om både 
män och kvinnor med invandrarbakgrund. I båda fallen tycks religiös 
tillhörighet (eller förmodad religiös tillhörighet) spela en roll. Särskilt vanliga är 
olika slags stereotypa uppfattningar om islam och vad som i folkmun kallas 
”muslimsk kultur”. I intervjuundersökningen visade sig finnas en rad stereotypa 
uppfattningar, eller t.o.m. direkta fördomar, mot både muslimska kvinnor och 
män.

I fallet med muslimska kvinnor tycks den vanliga uppfattningen vara att de är 
undfallande, asociala och tillbakadragna. Vidare är man på många arbetsplatser 
skeptiskt inställd till kvinnor som bär traditionell muslimsk kvinnoklädsel dvs. 
slöja eller fotsidslöja (”burka”). I många fall vågar man inte anställa beslöjade 
kvinnor då de förmodas få ett negativt bemötande av klienter/kunder, eller 
t.o.m. skrämma bort dem. 

Många intervjupersoner var tveksamma till att rekrytera en beslöjad kvinna. 
Intervjupersonerna menade att det finns fördomar mot kvinnor med slöja som 
hindrar dem att få anställning och göra karriär: 
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Jag tror faktiskt att utseendet också kan påverka, bara [för] min personliga del. 
Är du kvinna och bär slöja så kanske det inte är lika enkelt. Jag tror man får 
kämpa mycket mera faktiskt, för att ta sig upp i karriärstegen och bli… 
stadsdirektör. Det är klart att det påverkar. Jag tror att det finns fördomar helt 
enkelt, det kan man inte bortse ifrån (Medarb3OffentMellan1) 

Arbetsförmedlarna vi intervjuade bekräftade att sökanden med slöja 
diskrimineras i anställningsförfarandet: 

Jag är ju rädd att det har en viss betydelse. Jag har en sökande hon är utbildad 
lokalvårdare, hon har certifikat och har sökt jobb i hela Sverige. Hon har 
fortfarande inte fått jobb efter ett och ett halvt år. Hon har då slöja. Det kan visst 
ha med det att göra. Och det är också förskräckligt tycker jag 
(FörmOffentMellan3) 

I följande citat tror intervjupersonen att de fördomar som finns på hennes 
arbetsplats skulle göra det svårt att en anställd skulle bära slöja.   

Ja, men det här med slöja till exempel, om man tar det som ett exempel så tror 
jag nog att det finns mycket fördomar om att man skulle ha en kvinna som bär 
slöja på kontoret. Och man kan granska sig själv också, vilka fördomar har man 
själv i regel. Alltså det skulle nog funka jättebra men jag kan nog ha fördomar 
och tro att det inte skulle funka så bra (Medarb3Offent1Stor1) 

Av de personer vi intervjuade var det endast ett fåtal som hade erfarenhet av att 
ha arbetat med en kvinna som hade slöja. Dessa personer ansåg att det skulle 
kännas ovant med en medarbetare som bar slöja. Detsamma gällde för 
arbetsförmedlare och rekryterare: 

När du pratade om slöja .. vi har ju inte kommit i kontakt med det så att jag kan 
tänka mig, framförallt då om man har personer som har kommit med en viss 
kultur, religion och väljer ett yrke där man då ska sälja, man ska vara säljande 
och så vidare. Kan tänka mig att vissa företag tänker en och två gånger 
(FörmPrivMellan1): 

I följande exempel finns en föreställning om hur den anställda ska se ut och en 
kvinna med slöja anses inte passa in i den förväntade bilden av deras anställda. 
En medarbetare berättar såhär:  

Det har vi aldrig haft här, varken tuppkam eller en kvinna med slöja. Så att, 
risken är ju att man kanske ger ett första intryck som kanske inte stämmer helt. 
Men det tror jag inte är specifikt, utan det är mera det här vanliga svenska, att 
man har en bild av hur en ska se ut och så (Medarb3PrivMellan1) 

Andra arbetsgivare menade att det inte skulle ha någon som helst betydelse om 
deras anställda bar slöja. Det spelar emellertid roll hur annorlunda utseende eller 
klädsel den sökande har. En intervjuperson ansåg att det var betydelsefullt att 
kunna få ögonkontakt och se mimik men anser inte att slöjan inte skulle påverka 
den anställdes arbetsutövande.
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Intervjuare: Men vad säger du om anställda med slöja, hur skulle det gå? 
IP: Nej, därför att man måste se ansiktet, man måste se mimik, man måste ha 
ögonkontakt… (Ledare1Offent1Stor1) 
Intervjuare: Men om man bara har slöja? 
IP: Ja, det skulle väl gå. Men man måste ju ha liksom ett ansikte att titta på. Men 
den här schaletten går ju (Ledare1Offent1Stor1) 

Intervjuare: Tror du att ni skulle anställa en sån person? 

IP: Ja, det tror jag (Ledare1Offent1Stor1) 

En av medarbetarna på en offentlig arbetsplats tror att en kvinna med slöja 
skulle kunna få anställning om hon skulle vara tillräckligt kompetent. 

IP: Man kan inte säga att det påverkar direkt, men psykologiskt sett påverkar det.  

Intervjuare: Tror du att ni skulle kunna anställa en invandrarkvinna med slöja? 

IP: Ja, det tror jag. Om hon är kompetent. Invandrare måste ha dubbelkompetens. 
(Medarb4*OffentMellan1) 

Arbetsgivarna betonade betydelsen av att göra ett professionellt intryck när 
deras arbetsplats hörde till en myndighet. Det fanns en rädsla för att en anställd 
med huvudbonad inte skulle göra ett professionellt intryck.  

Intervjuare: I vilken grad är utseendet viktigt vid anställningar i din organisation? 

IP: Jag tror att det spelar roll, det tror jag. Men på vilket sätt vågar jag inte säga. 
Det är väldigt mycket bara tycke och känsla. (Ledare1OffentMedel1) 

Intervjuare: Skulle du kunna tänka dig att anställa en beslöjad muslimsk kvinna?  

IP: Det måste bero på vilken arbetsplats det är. Alltså, det är klart, visst måste 
man ta ett extra varv i huvudet. Här skulle det inte vara några problem däremot 
måste man ta en fundering. Sedan har vi våra brukare. Om det sedan är någon 
betydelse eller inte där, ibland ja ibland inte förmodligen. Så att visst skulle det 
kräva ytterligare analys innan man gjorde det. Vi är en myndighet och vi måste 
göra ett professionellt intryck. Sedan är det fråga om hur ska man se ut för att 
göra det här intrycket. Det är egentligen inte jag som ska svara på den frågan, det 
är våra brukare som ska svara på det (Ledare1OffentMedel1) 

Ett vanligt argument i slöjdebatten är att beslöjade kvinnor inte är neutrala utan 
upplevs som representanter för sin religion. I följande exempel berättar en 
arbetsledare att slöja och andra ovanliga klädesplagg skulle gå emot deras 
neutrala profil. 

Intervjuare: Hur skulle du ställa dig till om en sökande hade piercing eller slöja?  



210

IP: Vi hade ju en sökande med slöja. Det är ju ett viktigt område för oss när det 
gäller klientarbete. Det är inte om man har slöja eller inte utan det är åter igen 
kompetensen. Det finns klienter som är motståndare till slöja och såna som är för 
slöja. Vi ska ju vara neutrala egentligen. Om man har piercing eller korta kjolar 
så är ju inte det heller okej, så måste man ju resonera när man anställer att kan 
det här påverka på nåt sätt. Vissa klienter vill ju inte ha en somalisk handläggare 
och andra klienter vill absolut ha en somalisk handläggare utifrån att man kanske 
är somalier själv (Ledare 1Offent1Stor1) 

Intervjuare: Skulle du säga att klientkretsen här kanske påverkar anställningar 
mer än nån annanstans?  

IP: Det tror jag. Vi har väldigt olika sätt att jobba på (Ledare2OffentStor1) 

När det gäller män (särskilt från muslimska länder) antas de ofta vara 
kvinnoförnedrande och extremt patriarkala, därför de inte kan komma i fråga 
vid anställningar på svenska arbetsplatser där demokratiska värderingar och 
uppfattningar om jämställdhet mellan män och kvinnor sägs vara en 
självklarhet.

Den vanligaste generaliserande uppfattningen i våra intervjuer handlade om 
att invandrarmän ansågs ha en förnedrande kvinnosyn. Denna uppfattning tycks 
framförallt gälla män från muslimska länder: 

Jo, klart det finns. Det handlar mest om folk som kommer från arabländerna och 
speciellt om manliga. Du kan säga fördom men själv känner jag att det är ingen 
fördom. Det handlar mest om kvinnans [roll] och hierarkin. Och ibland är det 
svårt som arbetsledare att säga till (Medarb3*OffentStor3) 

Föreställningen om den kvinnofientliga orientaliska mannen verkar vara 
tämligen utbredd och bekräftas av en annan intervjuperson. 

Ja, det är mycket det här kring, tänker ja, männens sätt att se på kvinnor. De ser 
ner på det där, ni vet (Medarb2OffentMellan1) 

Den väletablerade föreställningen om den kvinnofientliga orientaliske mannen 
kan i många fall tänkas påverka anställningar av män med arabiskt ursprung. En 
arbetsledare berättar att hon ställer frågor om den sökandes syn på kvinnor om 
denne kommer från Mellanöstern.

Jag är lite försiktig, eller försöker fråga mer [om] kvinnosynen när det gäller 
manliga invandrare från Östvärlden, religiösa män. Jag vill veta lite mer hur dom 
ser på kvinnor. Det är viktigt för mej att man är neutral, att man inte sitter där 
med sina egna fördomar (Ledare1*Offent2Mellan2) 

I följande citat kan vi läsa hur en arbetsledare säger att kompetens och 
personlighet är avgörande när det gäller att hitta sin plats på arbetsplatsen. 
Vidare berättar hon att vissa manliga medarbetare har svårt att ta emot order 
från kvinnliga chefer:
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Det kan nog finnas. Jag har stött på några som har svårt till exempel att ta 
ledning ifrån kvinnliga chefer. Det kan finnas en sån problematik. Sen tror jag att 
en del problem som uppstår kan också ha med kommunikationssvårigheter [att 
göra] (Ledare2Offent2Medel2) 

Uppfattningen om att religiositet bör hållas som en privat angelägenhet är mer 
eller mindre en självklarhet för de flesta intervjupersoner. Däremot gör många 
en åtskillnad mellan kristna och muslimer: medan troende kristna anses kunna 
arbeta objektivt utan att blanda in sina religiösa övertygelser, tror man att t.ex. 
muslimska män automatiskt har en nedvärderande kvinnosyn pga. sin 
religionstillhörighet, så som en arbetsledare på en offentlig arbetsplats sade: 

Om nån skulle säga så här till mig att jag är starkt kristen och jag har svårt att 
förstå muslimer och deras religion. Alltså det är hennes privata… hon får vara så 
kristen hon vill, men det får hon hålla för sig själv alltså. Just det här att man 
måste vara öppen för alla olika trosinriktningar, kvinnosyner… Vi har ju massor 
med män som anser ju att kvinnor är inte mycket värda. Men man ska ändå jobba 
med dom här männen. Så att man måste ha, man måste ha ett professionellt 
bemötande.  (Ledare2Offent1Stor1) 

Vissa invandrargrupper ansågs ha svårare för att anpassa sig till den svenska 
arbetskulturen och ta till sig ”det svenska tankesättet”. Många gånger handlar 
det om upplevd kulturell närhet, vilket gör att europeiska invandrare anses ha 
lättare för att anamma den ”svenska arbetskulturen”:  

Det beror på… hur nära den svenska kulturen du är. Det är inte samma sak om 
det är en fransk invandrare eller en iransk invandrare eller en latinamerikansk 
invandrare. Det är framförallt kulturen, man kan tänka sig, tanke om giftermål, 
om kvinnorelationer, familjebild, kvinnors självständighet, sådana saker. Man 
kan vara kulturkompetent men att när det finns ett ärende som man måste 
bedöma… (Medarb4*OffentMellan1)

Det finns en tydlig genusdimension i den diskriminering som sker på grundval 
av ras och etnicitet. Slöjfrågan är en specifikt genusrelaterad och symbolisk 
utmaning för monokulturella arbetsplatser och majoritetssamhällets normer. I 
Sverige (och många andra länder) pekas kvinnor och stigmatiseras om de bär 
slöja eftersom majoritetssamhället betraktar slöjan på ett negativt sätt. 
Argumenten bygger i regel på könsrelaterade stereotyper, som typiskt betraktar 
västerländsk kultur och västerländska kvinnor som “fria” och “självständiga” 
medan invandrarflickor och kvinnor uppfattas mera som “offer” för sin kultur. 
Den vanligaste ursäkten för att inte anställa muslimska kvinnor är följaktligen 
att kunder och klienter känner sig obekväma med säljare och andra 
företagsrepresentanter och anställda som bär slöja.  

Samtidigt som etnicitet samverkar med genus utgör även klassfaktorn en 
viktig dimension av maktrelationerna mellan invandrargrupper och 
majoritetssamhället. Här samverkar multipla maktfaktorer 
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(intersektionaliteten):24 klass, etnicitet, genus och ålder och marginaliserar 
invandrare som lever i Sverige och andra europeiska länder. I många avseenden 
kan dock en fokus på klassdimensionen bidra till att blottlägga skillnader
mellan olika invandrargrupper. Det är också viktigt att betona hur etnicitet och 
klass samverkar i invandrarfamiljer från under- och arbetarklass. Medan 
intersektionen mellan klass och etnicitet tveklöst bidrar till en marginaliserad 
status för invandrare är det dock oftast invandrares position inom en specifik 
“etnicitet” som avgör den diskriminering de upplever. 

Slutdiskussion

Sammanfattning: Multipla diskrimineringsmekanismer 
Vi har, utifrån ett strukturellt perspektiv, identifierat och belyst ett antal 
underliggande systematiska institutionella och kulturella 
diskrimineringsmekanismer på den svenska arbetsmarknaden och på 
arbetsplatser. Nedan följer en kort genomgång av de mest centrala 
mekanismerna: 

(1) Grindvaktsdiskriminering. Diskriminering utövad av aktörer med makt 
inom institutioner, exempelvis grindvakter som använder kategorisystem, 
stereotyper och värdeomdömen som är särskiljande eller diskriminerande mot 
grupper med invandrarbakgrund. Sådana aktörer återfinns inom alla 
institutioner, inklusive statliga verksamheter och politiska partier. Tjänstemän 
som utfärdar arbets- och uppehållstillstånd är den grupp aktörer som har störst 
makt utifrån invandrares perspektiv (Flam, 2005). Graden av omdömesförmåga 
varierar naturligtvis (särskilt vad gäller godtyckligt omdöme) mellan 
institutioner och mellan olika sammanhang (såväl som mellan länder).  

Grindvakter kan generalisera utifrån några få fall eller erfarenheter till att 
gälla en hel kategori människors kulturella kompetens, brist på kunnande, icke 
önskvärda värderingar (exempelvis att “de” inte är intresserade av utbildning; 
“De gör inte bra ifrån sig som akademiska subjekt”.) Denna mekanism kan 
också ha motsatt effekt i de fall där framgången bland några tongivande 
människor inom en invandrargrupp ger upphov till generaliseringen att hela 
gruppen besitter extraordinära kapaciteter.  

(2) Grupptrycksdiskriminering. Grindvakter, som till exempel arbetsgivare, 
tar hänsyn till klienters och/eller anställdas reaktioner (eller förväntade 
reaktioner). Arbetsgrupper kanske beklagar sig över att människor med 
invandrarbakgrund “inte passar in”, “inte kan eller förstår svenska koder”, eller 

24 Begreppet "intersektionalitet" handlar om skärningspunkten mellan etnicitet, genus 
och klass (de los Reyes and Mulinari, 2005). 
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att de “saknar kulturell kompetens” osv. Grupptrycksdiskriminering återspeglar 
en typ av “kollektiv grindvakt” (och kan legitimeras genom förevändningen 
”arbetsplatsdemokrati” ). Det finns en viss skillnad i öppenheten till att anställa 
invandrare mellan arbetsplatser där de anställda är i direktkontakt med kunder 
eller klienter. Invandrare får ofta lättare anställning i positioner där de kan 
hållas osynliga, såsom fallet visade sig vara med den privata arbetsplatsen i 
”storstad2” där en stor del av anställda med invandrarbakgrund arbetade 
nattskift. Offentliga arbetsplatser där de anställda har någon form av 
myndighetsansvar ofta är mera försiktiga med att anställa invandrare, då vissa 
kulturer anses ha en avvikande syn på vad som är rätt och fel eller vad som är 
korrekt beteende i vissa bestämda sammanhang. 

(3) Orättvis bedömning av erfarenhet och intyg. Detta gäller vid ansökan om 
arbete eller vid antagning till utbildningar. Många jobb och akademiska 
positioner har juridiskt reglerade krav på behörighet, men det finns otaliga 
hinder för att invandrare ska erhålla behörighet att översätta intyg över 
kvalifikationer som har erhållits utomlands, både vad gäller utbildning och 
arbetslivserfarenhet. Betyg eller diplom kanske inte får ett rättsligt 
godkännande. På liknande sätt kan också arbetslivserfarenhet från utlandet 
ignoreras. En allmänt förekommande tendens till att man favoriserar utbildning 
och arbetslivserfarenhet erhållen i Sverige kan konstateras.  

Det komplicerade valideringssystemet utgör ett av de största hindren som 
människor med invandrarbakgrund möter på arbetsmarknaden. Ingen tycks 
riktigt veta hur man kan få sina utländska utbildningar eller betyg översatta eller 
omvandlade till svenska. I de flesta fall förutsätter arbetsgivaren att den sökande 
har både svensk utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet från Sverige. Det 
förefaller som om varken arbetssökande eller arbetsgivare vet hur utländska 
examina och arbetslivserfarenhet från utlandet kan valideras. Det faktum att 
arbetsgivare många gånger saknar kunskap om hur utländsk utbildning och 
arbetslivserfarenhet skall bedömas stänger dörrar för många arbetssökande med 
invandrarbakgrund, då de ofta inte vet var de kan få sina handlingar validerade.  

Vidare anser många arbetsgivare att de har bristande kunskap om hur 
arbetslivet ser ut utanför Sverige. Flera av de intervjuade rekryteringsansvariga 
och arbetsledare berättade att de inte kan bedöma utländsk arbetslivserfarenhet
då de inte vet vad det innebär att exempelvis arbeta som sjuksköterska utanför 
Europa. Arbetsgivare förutsätter därför ofta att arbetssökande som har arbetat i 
ett utomeuropeiskt land (med undantag av Nordamerika, Australien och Japan) 
ger en tydlig beskrivning av arbetsuppgifterna i sin meritförteckning. Många av 
de intervjuade rekryteringsansvariga ansåg att sökanden med 
invandrarbakgrund ofta inte vet hur de ska förbereda sig inför en 
anställningsintervju och att de inte klarar av att skriva en meritförteckning. 
Några av dem förmodade även att arbetssökande med invandrarbakgrund 
kanske medvetet väljer att inte skriva om sin arbetslivserfarenhet i utlandet, 
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eftersom de antar att den är svårbedömd eller att den inte blir likställd med 
svensk arbetslivserfarenhet.  

(4) Orättvisa procedurer vid, till exempel, jobbintervjuer, prov, i möten med 
vårdpersonal, socialarbetare, polis eller i mötet med auktoriteter etc. Invandrare 
diskrimineras ofta för att de inte har tillräckliga kunskaper om de rätta 
procedurerna (eller om de strategier som krävs för att kunna genomföra en 
procedur). De vet till exempel inte (eller förstår inte vikten av) att utforma en 
vederbörlig CV (curriculum vitae) när man söker jobb, hur man uppträder i en 
arbetsintervju eller hur man genomför formaliserade prov och examina.  

(5) Tillämpning av etablerade normer om språk, utseenden och beteenden
utgör en allmänt förekommande grund för differentiering och diskriminering av 
invandrare (men också för vissa infödda grupper). Dessa normer appliceras ofta 
vid arbetsrekrytering, befordringar i yrkeslivet, andra roller etc., även när 
exempelvis hög språklig kompetens inte är särskilt relevant för en viss typ av 
arbete eller karriär. Allt annat än perfekt svenska ses, trots det, som ett tecken 
på undermålig kulturell kompetens, svårigheter att smälta in eller ett 
oförutsägbart beteende (trots att detta är en dålig indikator på den förväntade 
arbetsprestationen ifråga). Avvikande utseende (särskilt, men inte endast, vad 
gäller muslimska kvinnor) och avvikande beteende utgör på liknande sätt en 
vanligt förekommande grund för att hindra och åsidosätta människor med 
invandrarbakgrund som söker jobb, karriäravancemang på en arbetsplats eller 
avancemang i utbildningen. Invandrare måste dessutom bevisa att de är 
exceptionella, vilket en italiensk informant uttrycker på följande sätt: “Om du är 
invandrare måste du vara en ängel, för att bli accepterad måste du vara bättre än 
normen. Med andra ord så är det som de säger till dig: du ska vara tacksam för 
att du får vara här.”

De flesta som invandrar till Sverige är, av naturliga skäl, tvungna att lära sig 
det svenska språket. En del färdigskräddade språkkurser finns att välja mellan 
för dem som vill utöka sina språkkunskaper, men endast ett fåtal av dem 
betraktas som legitima. Detta utgör ytterligare ett dilemma för nyinvandrade 
personer som snart vill lära sig språket och komma ut i arbetslivet. I många fall 
är man tvungen att gå flera språkkurser innan man anses ha tillräcklig språklig 
kompetens för att kunna bli anställd på en svensk arbetsplats. Men problemen 
slutar inte här: när man väl, ofta efter ett antal år, har lyckats hitta ”den rätta” 
språkkursen står man inför det faktum att ens tidigare utbildning inte motsvarar 
de krav som ställs av det svenska utbildningssystemet, så som redan 
konstaterats. Då är man åter tillbaka på ruta ett, och för den som hamnat i den 
här situationen är det mycket svårt att se ett slut på denna labyrint av regler, 
lagar, och procedurer (men även den sociokulturellt konstruerade 
kategoriseringen av människor) som möjliggör den strukturella 
diskrimineringen.  
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(6) Institutionaliserade kategorisystem och stereotyper som är allmänt 
förekommande och som ständigt används om invandrare och invandrargrupper. 
Stereotyper innehåller, liksom andra kategorier, en kombination av prototypiska 
egenskaper, konkreta typexempel och teoriliknande orsaksförklaringar. De 
underordnas principen om kognitiv ekonomi,25 genererar förväntningar och 
slutledningar “som går utöver den givna informationen” och som fordrar 
minimal kognitiv bearbetning. Som Brubaker et al (2004:39) betonar:  

“Stereotyper verkar till stor del per automatik, på samma sätt som andra 
kategorier. De kan signaleras primalt eller subliminalt och påverka subjektets 
bedömningar utan att denne är medveten om det … stereotypisering är djupt 
förankrad i vanliga kognitiva processer och det är krävande och kostsamt att 
korrigera stereotyper eller att motsätta sig dem.”  

Av detta följer att etniska och andra differentierade och diskriminerade grupper 
är socialt konstruerade. Strukturellt inriktad forskning sätter fokus på hur 
“grupper görs”, samt “grupperingens” strävanden, som en funktion av 
klassificeringar, kategoriseringar och identifieringar inom en institutionell ram. 
Etniska grupper, raser, religiösa grupper och nationaliteter betraktas, genom 
dessa processer, som ”objekt-i-världen”, som verkliga substantiella entiteter 
med egna kulturer, egna identiteter och med egna intressen. Brubaker et al 
(2004:45) sammanfattar denna process med att “den sociala och kulturella 
världen representeras genom grupptermer som en flerfärgade mosaik bestående 
av enfärgade ras-, etniska eller kulturella block”. Dessutom är dessa stereotypt 
konstruerade kulturella block och kulturella grupperingar också hierarkiska.
Invandrargrupper blir inte bara placerade i en grupp som döms som “sämre” än 
normen utan blir också indelade efter ett hierarkiskt kontinuum. Denna 
inplacering görs för det mesta med ursprung eller hudfärg som utgångspunkt, 
och då placeras till exempel människor från Afrika längst ner på skalan medan 
människor som är mest lika majoriteten placeras högst upp på skalan, närmast 
normen.  

Det är viktigt att poängtera att “det inte finns något självklart eller 
genomskinligt när det gäller skillnader även när dessa verkar uppenbara… Man 
behöver fråga sig vilka förmågor eller aspekter som jämförs? Vilken typ av 
jämförelse görs? Hur konstrueras betydelsen av skillnad (Scott, 2001: 264)? På 
vilket sätt brukar “invandrare” och “infödda” definiera varandra? Detta betyder 
inte att skillnader inte har betydelse – skillnader kan också användas av 
invandrare själva för att ställa politiska krav – men det betyder att skillnaderna 
får specifika betydelser i olika sammanhang. Dessutom de motiv och 

25 Kategorier är ytterst centrala för vårt seende och vårt tänkande, men de är också 
centrala för vårt tal och för våra handlingar. ”Utan förmågan att kategorisera skulle vi 
inte alls kunna fungera, varken i den fysiska världen eller i vår sociala och intellektuella 
värld.” (Brubaker m.fl. 2004:37) 
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definitionerna som driver människor vid användningen av ”skillnadstermer” 
skiftar, samt att dessa termer mobiliseras av olika samhällssektorer för att 
legitimera policyn som inte nödvändigtvis ligger i linje med den aktuella 
gruppens krav. Utmaningen för samhällen som söker skapa jämlikhet i 
arbetslivet genom att respektera skillnader består i att formulera skillnader 
“utan att hemfalla åt stereotyper” (Scott, 2001: 267).  

Den strukturella diskrimineringen är ”ett robust system” 
Institutionaliserade kategoriseringar, regler och handlingar – utformade som 
svar på och hantering av dessa "problematiska andra” – utgör basen för 
systematiska former av diskriminering, marginalisering och exkludering av 
individer och grupper som avviker från samhälleliga ideal och/eller som 
betraktas som opålitliga eller till och med som ett hot. De styrande arrangemang 
som diskriminerar och exkluderar behöver inte ha varit utformade för detta 
syfte. Diskriminering må vara ett oavsiktligt resultat av att andra mål eller 
prioriteringar, men som likväl kan resultera i ett bevarande av sociala barriärer 
och svårigheter (till och med personliga och familjetragedier) för dessa “andra”. 
Detta kan ske utan att de bereds möjligheten att korrigera eller att få 
kompensation för denna dolda form av socialt våld. Institutionella och kulturella 
hinder leder till att de inte får gehör eller inte tas med i beräkningen i 
policysammanhang och i praktiken. Med andra ord, de berördas marginalisering 
påverkar själva förutsättningarna för att de ska vara i stånd att påverka de egna 
livsvillkoren. De har sällan tillgång till mekanismer för att få kompensation, för 
att ifrågasätta eller protestera. Här konfronteras vi med gedigna strukturer för 
diskriminering och exkludering.

Mycket värdefull forskning har under senare tid ägnats åt att analysera och 
förklara olika former av institutionell diskriminering. Institutionella 
arrangemang, maktpositioner, kulturella komponenter som kategoriserings-
system, stereotyper och ideologier, samt andra faktorer som mer eller mindre 
förklarar den systematiska diskrimineringen och exkluderingen av personer med 
utländsk bakgrund (Operario & Fiske 1998). Vissa faktorer förklarar i viss mån 
problematiken med att genomföra effektiva reformer (Feagin et al, 1980; 
Knowles and Prewitt, 1969; Williams, 1985; Wilson, 1973). Förutom 
fokuseringen på institutionella arrangemang (lagar, procedurer, regler och 
förordningar osv.) och positioner med makt och auktoritet som ger utrymme för 
kontroll av livsvillkor, har vi belyst den kulturella dimensionen och de 
kognitivt-normativa dimensionerna av diskriminering och exkludering. Det 
strukturella perspektivet som presenteras här är inte psykologiskt eller 
socialpsykologiskt, men dessa discipliner bidrar självfallet till vår förståelse av 
etnisk och andra former av diskriminering.  
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Etniska gränser bevaras genom processer av kategoriska beskrivningar av 
”de egna” och av ”de andra”, och detta är inte mindre sant när det gäller 
etnicitet eller nationell/religiös tillhörighet. 26 Formella och informella 
klassificerings- och kategoriserings processer skiljer systematiskt mellan vi och 
dem – formerna av social uteslutning förlitar sig på att exkludera vissa grupper 
på grund av annorlunda utseende, kulturell avvikelse osv. (Barth 1969). Sociala 
scheman, stereotypa händelseförlopp och kulturella modeller gör det möjligt att 
uppfatta, erfara och tolka situationer och handlingssekvenser i standardiserade 
termer utifrån “ras”, etnicitet och nationalitet. En kognitiv partiskhet i hur vi 
inhämtar och bearbetar information leder till ett selektivt sätt att utvärdera bevis 
som tenderar att bekräfta tidigare förväntningar och stärka stereotyper – alla 
dessa tillsammans med många andra kognitiva och sociokognitiva mekanismer 
och processer är involverade i fenomen som konventionellt kodas i termer av 
“ras”, etnicitet och nationalitet (Brubaker et al, 2004:48-49) . 

Stereotypifering definieras inte längre som kognitiv misstag (patologiska 
mekanismer) men mera som vanliga kognitiva mekanismer för att organisera 
information. inte heller ses de som abnorma anlag hos vissa personlighetstyper 
(som till exempel, den ”mycket fördomsfulla” individen eller ”individen som 
behöver känna sig överlägsen andra” utan snarare som normala och allestädes 
närvarande sociokognitiva mekanismer (Brubaker et.al. (2004:52). 

Återigen konstaterar vi - med hänvisning till Brubaker et al (2004:52) att 
“…det finns inget i sig självt, naturligt individualistiskt i studier av kognition. 
Den ”mentala” sfären är inte identisk med den individuella sfären. Den typen av 
kunskap vi intresserar oss för – de tolkningsordningar och perceptionella 
ordningar som den sociala världen erfars genom i ras-, etniska eller nationella 
termer – är social i dubbel bemärkelse: det är socialt delad kunskap om sociala 
objekt…”. Eftersom sociala kategorier består av kognitiva regelbundenheter och 
delad kultur, och inte är produkter av individuell patologi, så är stereotyper – 
liksom sociala kategorier generellt – inte individuella, på förkärlek baserade, 
hållningar utan djupt liggande- och delade mentala representationer av sociala 
objekt” (Brubaker et al, 2004:39-40). Det strukturella perspektivet undersöker 
hur stereotyper, omdömesmönster samt utstötningsmönster konstrueras och 
reproduceras socialt i olika institutionella sammanhang (Schauer, 2003).  

26 En till viktig social kognitiv mekanism gäller självkategorisering och 
grupptillhörighet och har analyserats av ”social identitetsteori” (Tajfel och Turner, 
1986). Grundtanken är att själva uppfattningen att tillhöra en grupp skapar en 
ingrupp/utgrupp kategorisering och som leder till en favorisering av innegruppen. Man 
överskattar skillnaderna mellan ingrupp och utgrupp och homogeniserar utgruppen dvs. 
man betraktar medlemmarna i utgruppen (de andra) som ”sämre” och ”likadana”. 
Etniska klassificeringar avpersonifierar individer genom att omforma dem från unika 
personer till exemplar av nämnda utgrupper.  
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Sammanfattningsvis så utgör institutionaliserade kategoriseringar, omdömen 
och handlingar – i bemötandet av problematiska andra – en grund för 
systematiska former av diskriminering, marginalisering och uteslutning av 
människor och grupper som uppfattas som avviker från samhällsnormer och 
ideal. Diskriminering kan vara oavsiktlig, en följd av genomförandet av andra 
målsättningar – men den kan, icke desto mindre, orsaka svårigheter och 
tragedier för ”andra” – utan att dessa ”andra” har en möjlighet att korrigera eller 
rätta till problemet. Alla skillnadsmönster mellan invandrare och infödda är 
alltså inte en följd av avsiktlig eller medveten diskriminering. Skillnader som 
konstituerar en form av diskriminering kan vara följden av etablerade praktiker 
och uppfattningar som är systematiskt ofördelaktiga för invandrare på 
arbetsmarknaden, arbetsplatser och skolor.  

Den “oavsiktliga” diskrimineringen och dess strukturella och institutionella 
element ska dock inte tas som intäkt för att befria de fördomsfulla parterna från 
skuld. Även om en stor del av diskrimineringen som människor utsätts för kan 
vara omedveten obetänksam översitteri, eller välmenande eller tom. motiverad 
av vinstintressen så är den inte mindre ”nedsättande, skadlig eller 
generaliserande (MacKinnon, 2001:245). Diskriminering baserad på etnicitet 
gör stor skada för den som drabbas.

Inte heller ska uteslutningseffekter förväxlas med likgiltighet (Lui 2004:131). 
Styrande organs och majoritetssamhällets misslyckande att erkänna invandrares 
krav ska inte beskrivas i termer av ”likgiltighet” utan i termer av avsiktligt 
utestängande: icke-erkännande ingår i den strategiska process som gör de 
medborgare som inte kan, eller vill, följa majoritetssamhällets normer, till “de 
andra”. Om inte invandrare ges erkännande på alla nivåer i politiken så 
konstrueras de som delvis icke-existerande. Detta icke-erkännande av 
människor utgör en nyckelmetod för att återskapa den Andra och under sådana 
förhållanden skadas deras krav på tillhörighet och medborgarskap allvarligt 
(Dunn 2004:334). Detta är en vanligt förekommande erfarenhet bland 
invandrare i andra länder där regeringar har misslyckats med att erkänna 
behovet av en policy som kan möta invandrares och de marginaliserade andras 
krav.

Sverige har, liksom andra europeiska länder, influerats av rasistiska 
kategorier som generaliserar och delar upp människor i olika grupper som 
associeras med särskilda egenskaper. Det koloniala arvet från Europas historia 
delar upp världen i “väst och resten,” där ”Väst” anses vara -- med början i 
Grekland -- vetenskapens och civilisationens vagga och “resten” är de andra och 
som till största delen anses vara primitiva, irrationella och inte har någon, eller 
en väldigt liten del i utvecklingen av civilisationen eller i den globala 
moderniseringen. Deras länder kan naturligtvis ses som exotiskt intressanta, 
men hierarkiseringen av kulturer efter ett kontinuum upprätthåller synen på 
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vissa kulturer som överlägsna andra.27 Detta etnocentriska perspektiv på världen 
återfinns också tydligt, samt reproduceras, på arbetsmarknaden.

Detta existerande komplex av mekanismer skapar ett väldigt robust system 
som verkar inom institutionella arrangemang som styrs av den moderna 
samhällsapparaten. Om en mekanism blockeras eller sätts ur spel finns det andra 
som kan fylla en liknande funktion. Det är utifrån detta faktum som vi menar att 
denna uppsättning mekanismer är robust. I samhällsmaskineriet finns 
säkerställda och förstärkande mekanismer som diskriminerar och exkluderar 
individer som av majoritetsbefolkningen uppfattas som avvikande eller 
annorlunda. De som oftast drabbas av den strukturella/institutionella 
diskrimineringen är invandrare (eller de som har invandrarbakgrund) och andra 
etniska, kulturella och sociala minoritetsgrupper. Det är därför inte sannolikt att 
allmänna uttalanden, informationskampanjer, antidiskrimineringslagar o.s.v. 
kan förändra systemet även om dessa gester kan ses som utryck för intresse och 
engagemang. Vad som krävs är en mer radikal policy och mer radikala 
förordningar. På basis av vår teoretiska och empiriska forskning kring olika 
former av strukturell diskriminering, avser vi att utarbeta både policyförslag och 
program som kommer att presenteras i ett senare arbete.  

"Neutralitet," oreflekterade diskurser, förnekelsediskurser 
En viktig faktor i institutionell diskriminering är begrepp och diskurser som 
naturaliserar och legitimerar den ojämlikhet som konstrueras utifrån hudfärg, 
etnicitet, religion eller andra egenskaper (van Dijk, 2005). Det språket och de 
begrepp som används för att diskutera diskriminering, integration, invandrare, 
m.m. ger ingen neutral avspegling av verkligheten utan utgör en konstitutiv del i 
formandet av medvetandet, självuppfattningen och förhållningssättet i relation 
till omgivningen.   

”Invandrare” är ett neutralt ord – eller är det inte det? I själva verket är det 
gränsdragningen mellan ”invandrare” och ”svensk” som gör det möjligt att 
hävda att ”invandrare” är ett neutralt ord (se Gallestad (2005) för en diskussion 

27 Linné var en viktig figur i skapandet av den tidiga moderna synen som utvecklade 
den racialiserade ”vetenskapen”. I Sistema Naturae (1735) ordnade Linné 
mänskligheten efter inom en taxonomi bestående av fyra hierarkiskt ordnade “naturliga 
variationer” med tillhörande fysiska, moraliska, och psykologiska egenskaper: I toppen 
låg de skarpsinniga och uppfinningsrika européerna styrda av lagar; under dem befann 
sig de frihetsälskande amerikanska indianerna som följde sina sedvanor, efter dem kom 
de snåla asiaterna styrda av åsikter och slutligen kom de oföretagsamma afrikanerna 
som karakteriserades som lynniga. Det skall erkännas att Linné senare flyttade ner 
européerna på skalan och satte amerikanska indianer främst. Han uppfann också en 
femte grupp, den monstruösa: människor som systematiskt förändrade sina naturliga
kroppar (som de “utmärglade korsetterade unga europeiska kvinnorna”, de “en-
testiklade hottentotterna” och de “konskallade kineserna” (se Broberg, 1975). 
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om debatten i Norge om ordet “negers” neutralitet). I en mening försvaras 
underförstått den oskrivna hegemoniska rättigheten att inte behöva förhålla sig 
kritisk till “våra” nuvarande individuella och nationella självbilder och de 
kollektiva minnen som de grundar sig på. I det allmänna medvetandet betraktas 
människor i Sverige (eller i Skandinavien generellt) som historiskt “rena” och 
“oskyldiga”. Med andra ord anser sig Sverige – liksom andra skandinaviska 
länder – vara oskyldiga, humana, toleranta, anti-rasistiska och fredsälskande 
samhällen som engagerar sig för att hjälpa de behövande (Gallestad, 2005). För 
att upprätthålla denna bild är det naturligtvis nödvändigt att selektivt glömma 
många saker, till exempel Sveriges behandling av samerna, Sveriges vägran att 
ta emot många desperata asylsökande innan andra världskriget bröt ut, Sveriges 
samarbete med Nazityskland och exporten av strategiska material till Tyskland 
(i sådan omfattning att USA hade för avsikt att bomba svenska hamnar och 
antagligen skulle ha gjort det om inte britterna hade bett dem att avstå), etc. 

Människor har i Sverige i allmänhet, liksom i andra skandinaviska länder, 
förknippat termen rasism med nazism, den tidigare segregationspolitiken i den 
amerikanska Södern samt apartheidregimen i Sydafrika. Rasism förknippas, i 
det allmänna medvetandet, med hatfyllda intentioner hos specifika individer och 
inte med strukturella ekonomiska orättvisor eller med diskursiva resurser som är 
tillgängliga för i stort sett vem som helst. Rasismen får i ett sådant klimat stort 
spelrum i form av en dold diskurs, eftersom denna kamoufleras ”bakom 
hävdandet av en jämlikhet som förutsätter likhet” (Cowlishaw 1997:178). 

Liksom i andra europeiska länder nämns ofta termen rasism som en del av 
ett förnekande (van Dijk, 1993; Gullestad, 2005). Det är ett allvarligt problem 
”någon annanstans”. Detta innebär, paradoxalt nog, att ordet rasism är allestädes 
närvarande i offentliga debatter medan erfarenheter av racialisering och rasism 
sällan erkänns eller diskuteras offentligt (Gullestad, 2005). 

Olika slags förnekelsediskurser utgör en betydelsefull mekanism som 
tenderar att blockera medvetenheten om dessa problem och reformförsök.” 
Självklart diskriminerar vi inte, vi är inte rasister, vi tillämpar alltid våra 
normer, lagar, procedurer och program på ett rättvist och korrekt sätt”. Tvärs
över institutioner, arbetsgrupper och andra grupper tillhör förnekelse och 
förvrängd eller låg reflexivitet vardagen. Diskriminerande omdömen och 
mönster blottas genom motsägelser i uttalanden och skarpsinniga observationer 
av vissa personer (båda invandrare och icke-invandrare) som innehar positioner 
som ger möjlighet att veta och observera. Typiskt är att partiska/snedvridna 
attityder, stereotyper och negativa utsagor om invandrare motsäger normer och 
värderingar om ”jämlikhet”, ”demokrati” och ”humanism” som är väsentliga 
delar av en positiv självuppfattning hos det moderna västerländska samhället
och dess befolkning (Van Dijk, 2002:323). Van Dijk (2002:323) illustrerar detta 
på följande sätt:
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”Bortförklaringar, förmildrande omständigheter, eufemismer och 
överskjutandet av skulden och många andra former att förneka förekomsten av 
rasism är rutindrag i att bevara socialt anseende så att inomgruppsmedlemmar 
kan hantera sina egna fördomar. Samtidigt har förnekelser när det gäller 
förekomsten av rasism viktiga sociala och politiska funktioner, till exempel i 
hanteringen av etniska sakfrågor och en delegitimisering av motståndet. Vi har 
funnit stöd för att, främst i elitdiskurser i t.ex. media och inom lagstiftning 
”officiella” versioner om tolerans inom den egna gruppen och dementier inför 
anklagelse om rasism är avgörande för att eliten ska kunna bevara dess 
självuppfattning som toleranta och förstående ledare. Men vi har också sett hur 
dessa förnekelsestrategier på samma gång bekräftar en speciell roll i att 
formulera och att reproducera rasism. 

Det är slående hur den uppenbara diskrimineringen tonas ner. Man 
argumenterar för att ojämlikheter som högre arbetslöshet delvis är naturlig då 
migration i många fall åtföljs av statusförlust och andra nackdelar. Utifrån en 
sådan logik borde dessa trender försvinna efter hand, men så är inte fallet. 
Diskriminering drabbar, utan tvekan, även andra och tredje generationens 
invandrare.

Någon form av förnekande används ofta för att trivialisera påtalandet av 
diskriminering (“problemet är inte rasism men…”). Svenskar lägger fokus på 
sina goda intentioner och inte på sitt uppträdandes effekter (se Gallestad (2005) 
för en falldiskussion om Norge). Majoritetsuppfattningar, som ofta stöds av 
akademisk expertis, ses som objektiva och neutrala. Detta kan i sin tur sättas i 
relation till föreställningen om den svenska nationens oskuld och godhet jämfört 
med allvarliga former av utnyttjande och brott såsom slaveri, imperialism och 
kolonialism.  

På en mer generell och abstrakt nivå kan man finna många likheter bland de 
diskursiva huvudströmningarna i de olika europeiska länderna (Burns et al, 
2005a, 2005b). Europeiska samhällen har ännu inte visat sig beredda att seriöst 
reflektera över de senaste många hundra åren utifrån afrikaners och asiaters 
perspektiv. I den invandrarkontext vi befinner oss i sedan andra världskriget 
omdefinierar majoritetsbefolkningar nationella gränser på ett sätt som inte tar 
hänsyn till minoriteters krav och erfarenheter.

Diskriminering som utövas av myndigheter, politiska partier, privata företag 
och andra institutionella aktörer finner ofta informellt acceptans och stöd i 
majoritetssamhället. Det finns en tolerans gentemot diskrimineringsattityder och 
handlingar snarare än ett socialt tryck att utmana negativa stereotyper och 
handlingar mot invandrare och andra underställda grupper (Essed and Goldberg, 
2002). Eliter kan välja att använda sin auktoritet för att förstärka tolerans eller 
för att reducera eller blockera förekomsten av stereotyper, fördomar och 
diskriminering mot invandrare och minoriteter. På motsvarande sätt kan dessa 
makthavande eliter även bruka sin makt för att producera och utveckla 
alternativa, icke-diskriminerande uppfattningar av samhället och maktrelationer. 
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Dessa kontrasterande krafter och rörelser är en del av samhällets dialektik.
Men det finns paradoxer och dilemman med demokrati: I demokratiska 
samhällen (som undersöks i EU-projektet “Xenophob”) finns det etablerade 
värderingar angående jämlikhet och demokrati (ur ett brett kulturellt perspektiv) 
och om deras symboler. Dessa stöds å ena sidan ideologiskt (kognitivt och 
normativt) och å andra sidan institutionellt. Samtidigt verkar olika formella och 
informella arrangemang med stereotyper, regler, program och procedurer 
diskriminerande mot vissa och stödjer andra, på basis av etnicitet, religion, 
formell utbildning osv. 

Dessa motsägelsefulla utvecklingar är en del av det moderna samhällets 
dialektik som vår undersökning och andra undersökningar belyser. Som anges 
ovan kan vi förespråka att vissa empiriskt relevanta och logiska generaliseringar 
är oacceptabla för att främja jämlikhet och förhindra ett uppdelat samhälle på 
grundval av nationalitet, etnicitet och religion (Schauer, 2003). I Durkheimska 
termer kan sägas att vissa lämpliga generaliseringar och institutionella 
komponenter borde förespråkas och andra förkastas för att integrera samhället – 
för att på så sätt motverka en uppdelning av samhället baserad på social klass, 
genus, religion eller etnisk tillhörighet. 
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Appendix: Metod 
Vi (Sami Lipponen och Maja Lilja) har gjort sammanlagt 83 intervjuer på 

offentliga och privata arbetsplatser samt med offentliga arbetsförmedlare och 
anställda på privata bemanningsföretag (för enkelhetens skull talar vi i 
fortsättningen om offentliga och privata arbetsför-medlare). Intervjustudierna 
har genomförts i 8 svenska städer, varav 3 var storstäder och 5 mellanstora 
städer. Intervjustudien omfattar 5 offentliga arbetsplatser (totalt 36 
intervjupersoner), 5 privata arbetsplatser (33 intervjupersoner), 10 offentliga 
och 5 privata arbetsförmedlare. 

De undersökta arbetsplatserna var av diverse karaktär när det gäller både 
arbetsmiljö och –arbetsmarknadssektor. Detta var också helt i linje med vårt 
syfte, som var att kunna undersöka en så bred skala av arbetsplatser som 
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möjligt. De sammanlagt fem offentliga arbetsplatser som ingår i den här studien 
representerar följande sektorer: kommunala myndigheter (2 arbetsplatser), vård- 
och omsorg (2 arbetsplatser) samt kollektivtrafik. Likaledes har – som redan 
konstaterat – även fem privata arbetsplatser inkluderats i vår studie. De privata 
arbetsplatserna var både stora och medelstora företag – samtliga med en 
internationell inriktning. De representerar följande sektorer: 
tillverkningsindustri (1 arbetsplats), forskning och utveckling (2 arbetsplatser), 
försäljning av sportartiklar (1 arbetsplats) och försäljning av möbler och 
hemredskap (1 arbetsplats).  

När det gäller arbetsförmedlare bör här klargöras att de arbetsförmedlare som 
vi här benämner privata arbetsförmedlare representerar den så kallade 
rekryteringsbranschen. Samtliga privata arbetsförmedlare som ingår i vår studie 
arbetar inom samma internationella bemanningsföretag som har lokala kontor i 
flera svenska städer. Med termen offentlig arbetsförmedlare åsyftas här 
arbetsförmedlare med rekryterings- och arbetsintroduktions uppdrag. Samtliga 
offentliga arbetsförmedlare som ingår i denna studie är anställda på 
arbetsförmedlingskontor som representerar lokala länsarbetsnämnder. Eftersom 
benämningarna rekryterare på bemanningsföretag, rekryterare på offentligt 
arbetsförmedlingskontor och arbetsplatsintroduktör på offentligt 
arbetsförmedlingskontor är något långa och komplicerade, kommer vi att för 
enkelhetens skull i fortsättningen tala om offentliga och privata 
arbetsförmedlare. 

Eftersom vi i samband med utförandet av denna intervjuundersökning ingav 
ett löfte om att garantera våra kontakters anonymitet, kommer vi inte att lämna 
ut mera information när det gäller de undersökta arbetsplatserna och de enskilda 
intervjupersonerna.

Efter vi hade valt ut de arbetsplatser, arbetsförmedlare och 
bemanningsföretag som vi önskade skulle medverka i undersökningen började 
vi kontakta dem. De ”utvalda” kontaktades först per brev eller e-post, varefter vi 
ringde upp en kontaktperson på respektive arbetsplats/arbetsförmedlingskontor/ 
bemanningsföretag för fastställande av en lämplig tidpunkt för utförande av 
intervjuer.

När vi började kontakta våra undersökningsobjekt stötte vi emellertid en del 
praktiska problem. Generellt kan dock sägas att bemötandet var positivt och att 
det verkade finnas ett intresse och en vilja att medverka i denna studie. Vi fick 
emellertid ett smärre antal negativa svar från vissa arbetsplatser (särskilt på 
privata företag). Däremot fick vi inga negativa svar från 
arbetsförmedlingskontorer eller bemanningsföretag. Den vanliga förklaringen 
var tidsbrist men på vissa arbetsplatser hävdade man även att man inte 
”behöver” delta, efterom man tidigare deltagit i liknande studier och därmed 
redan gjort sin plikt. 



228

Ett ytterligare problem uppstod när det gällde att hitta lämpliga 
intervjupersoner. På vissa arbetsplatser hade man exempelvis inga 
rekryteringsansvariga, utan detta uppdrag handhades av avdelningschefen eller 
någon anna med ledarposition. Likaså saknade några arbetsplatser en 
personalchef. Även i dessa fall var det oftast en och samma chef som ansvarade 
för såväl rekryterings- som personalfrågor. Vidare fanns det en del arbetsplatser 
som inte hade några anställda med utomnordisk bakgrund.  

En annan sorts metodologiskt problem som vi upptäckte när vi gjorde 
intervjuer var en sorts försiktighet, eller politisk korrekthet, hos 
intervjupersonerna. Denna politiska korrekthet tycktes i många fall genomsyra 
intervjupersonernas uppfattning om diskrimineringen i arbetslivet. Man kan 
utan att överdriva konstatera att samtliga våra intervjupersoner ansåg att det är 
viktigt att förebygga och motarbeta diskriminering, vilket givetvis bör tolkas 
som en glädjande observation, men i många fall kunde man ana en viss tendens 
till att förneka förekomsten av diskriminering på ens arbetsplats. Detta sorts 
benägenhet till förnekande av diskriminering varierade emellertid kraftigt, och 
man kunde kanske – om än något förenklat – konstatera att medarbetare med 
utomeuropeiskt ursprung var något mera kritiska i förhållande till sina egna 
arbetsplatser i jämförelse med infödda anställda. Det bör dock understrykas att 
detta är endast en generell bild – vi intervjuade flera infödda arbetsledare som 
var fullt medvetna om diskrimineringsproblem på sina egna arbetsplatser. 
Vidare kan sägas att offentliga arbetsförmedlare var generellt sett mycket 
medvetna om förekomsten av diskriminering. Det fanns emellertid även 
personer som helt eller delvis avvisade tanken på diskriminering i arbetslivet. I 
fall där vi upplevde att vi inte kunde få svar på våra frågor (kanske för att de 
uppfattades som för ”rakt på saken” eller för provokativa) försökte vi istället 
ställa kompenserande följdfrågor.    

När det gäller intervjufrågor använde vi separata intervjuguider för 
arbetsledare, medarbetare och arbetsförmedlare. Däremot gjorde vi ingen 
åtskillnad mellan offentliga och privata arbetsplatser eller mellan offentliga 
arbetsförmedlingskontor och privata bemanningsföretag, utan alla svarade på 
samma frågor oavsett arbetsplats. Vi vill emellertid understryka att de flesta 
frågor var identiska även oavsett arbetsuppgifter, även om intervjuguiderna var 
separata. I den mån det förekom skillnader i intervjuguider gällde det extra 
frågor angående rekryteringsprocedurer och platsannonsering som särskilt 
ställdes till personer i ledarpositioner och till arbetsförmedlare. Fullständiga 
intervjuguider finns bifogade nedan.  

Vår ambition var att intervjua 7 personer (3 arbetsledare och 4 medarbetare) 
på varje arbetsplats. En eller två av dessa arbetsledare skulle ha ansvar för 
personalfrågor. Vidare skulle två av medarbetarna vara utomnordiska 
invandrare. Detta önskemål kunde emellertid inte alltid uppfyllas på varje 
arbetsplats. På vissa arbetsplatser fanns det exempelvis ingen personalchef, och 
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på en del arbetsplatser hade man inga utomnordiska invandrare anställda. 
Utomnordisk bakgrund markeras här med en stjärna (*). 

Som vi konstaterat har även privata (5) och offentliga (8) arbetsförmedlare 
intervjuats i de åtta städerna. Vad gäller arbetsförmedlingskontor och 
bemanningsföretag hade vi inga problem med att hitta intervjupersoner och 
genomföra våra intervjuer. Däremot intervjuades på varje 
arbetsförmedlingskontor minst en person. 

Intervjuundersökningen genomfördes i två faser. Totalt 35 intervjuer gjordes 
under april-juni 2004 och de övriga 48 intervjuerna gjordes under april-juni 
2005. Samtliga intervjuer gjordes på intervjupersonernas arbetsplatser. 
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8. Den etniska skolsegregeringen – en 
analys av dess betydelse för elever  i 
grundskolor 1998 och 19991

RYSZARD SZULKIN

Inledning
Utbildningspolitiken i demokratiska länder har ambitionen att frikoppla 
individuella utbildningskarriärer från social bakgrund. Mängder av 
samhällsvetenskaplig forskning pekar samtidigt på att sambandet mellan 
ursprung och utbildning är starkt och att försöken att försvaga det har hittills 
inte lett till entydiga framgångar. Tidigare forskning har ofta varit koncentrerad 
på att analysera hur individens familjebakgrund inverkar på hennes 
utbildningskarriär. Att familjens utbildning, kulturella och ekonomiska resurser 
starkt påverkar barnens val av utbildningslinjer och framgångar i 
utbildningssystemet är ett väletablerat faktum (se exempelvis Erikson och 
Jonsson 2000 för en översikt av svenska studier).2

Nyare studier på området har börjat lägga stor vikt vid frågan om hur olika 
former av social segregering i skolan påverkar elevernas studieresultat (för 
Sverige se: Erikson 1994, Dryler 2001, Szulkin och Jonsson 2004 samt Szulkin 
2005). Huvudslutsatsen av dessa studier är att den sociala sammansättningen i 
skolan utövar inflytande på elevernas skolresultat. Elever som går i skolor med 
höga andelar akademikerbarn och låga andelar barn från familjer med 
ekonomiska svårigheter presterar bättre än barn som går i skolor som 
kännetecknas av motsatta karakteristika. Detta gäller även när hänsyn tagits till 
individernas egen sociala bakgrund. Dessa resultat stämmer väl överens med 
resultaten från internationell (främst amerikansk) forskning som visar att social 

1 Jag vill tacka Lars Brännström, Christofer Edling, Robert Erikson, Carl le Grand och 
Michael Tåhlin samt redaktionen för Arbetsmarknad och Arbetsliv för kommentarer på 
en tidigare version av denna uppsats. 
2 Här kan det vara värt att notera att familjens inkomst i Sverige har relativt svagt 
samband med barnens utbildningsframgångar (Eriksson och Jonsson 1993) 
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segregering hämmar utbildningskarriärer hos dem som bor i underprivilegierade 
områden (Hanushek, Kain och Rivkin 2002, Robertson och Symons 2003, 
Willms 1986).  Samtidigt visar forskningen att den variation i skolresultat som 
finns mellan skolor är mindre än den som finns inom skolor. Detta indikerar att 
faktorer som är knutna till individen och/eller familjen är viktigare för 
skolresultaten än de faktorer som återfinns i skolmiljön.  

Syftet med den här uppsatsen är att analysera hur etnisk3 skolsegregering 
påverkar skolresultaten för elever med invandrarbakgrund. I den empiriska 
analysen studeras elevernas betyg från nionde klass. Tidigare forskning har 
visat att elevernas betyg från grundskolan och gymnasiet är tydligt relaterade till 
deras framtida utbildningskarriär (Erikson och Jonsson 2000) men även 
framtida löner (Eliasson 2006). Studier av skillnader i utbildningsresultat mellan 
individer som är infödda och som har invandrat till ett land (”första generation 
immigranter”) visar att infödda i genomsnitt har bättre skolresultat. Skillnaden 
mellan infödda personer med invandrarbakgrund (”andra generationens 
invandrare”) och utan invandrarbakgrund är mindre (Portes och MacLeod 1996; 
Similä 1994; Vallet och Cailee 2000; se också Skolverket 2005). I en analys av 
etnisk skolsegregering och skolresultat (Szulkin och Jonsson 2004) visas att 
etnisk skolsegregering hade negativa konsekvenser för första generationens 
invandrare som gick ut grundskolan 1998 och 1999. Skolor med relativt många 
barn födda utomlands tycks utgöra en problematisk miljö för eleverna. Effekten 
är tydligast för de barn som inte är födda i Sverige.4

I denna uppsats analyseras den etniska skolsegregeringens eventuella 
konsekvenser för elevernas skolresultat utifrån ett annorlunda perspektiv. 
Utgångspunkten för analysen är att elever med samma nationella/etniska 
bakgrund bildar kamratgrupper där man ömsesidigt påverkar varandras 
aspirationer, ambitioner och därmed skolresultat. Jag antar med andra ord att 
etniska grupper utgör en viktig källa till både positiva och negativa rollmodeller. 
Analysen bygger på idéer hämtade från studier av självförstärkande 
nätverksmekanismer som påverkar humankapitalackumulation och 
sannolikheten att bli socialbidragstagare (Borjas 1992, 1995, Bertrand et. al . 
2000, Åslund och Fredriksson 2005). Att dela den närmaste skolomgivningen 
med personer av samma etniska ursprung är i sig varken positivt eller negativt. 

3 Jag använder begreppet ”etnicitet” för att beteckna individens eller hennes föräldrars 
födelseland. Naturligtvis är jag medveten om att personer med samma nationella 
härkomst kan tillhöra olika etniska grupper. Exempelvis kan de individer som har sina 
rötter i Turkiet såväl vara kurder, assyrier som ”vanliga” turkar. 
4 Resultaten av analyserna av sambandet mellan etnisk bostads- och skolsegregering och 
ungdomarnas studieresultat är dock inte entydiga. Dryler (2001) visar att effekterna av 
etnisk skolsegregering har,  snarare minskat än ökat i Sverige under 90-talet. Szulkin 
(2005) visar för Stockholmsskolor att socioekonomisk segregering har mycket starkare 
effekter än etnisk segregering. De här olika studierna använder delvis olika variabler 
och olika datamaterial vilket gör att resultaten inte är direkt jämförbara.  



233

Det är först när omgivningens olika karakteristika urskiljs som hypoteser om 
omgivningseffekter kan formuleras. När den etniska omgivningen omfattar en 
hög andel individer med gynnsam social bakgrund kan man förvänta sig att 
positiva effekter av social interaktion mellan dessa individer uppstår. Elever i en 
sådan resursstark omgivning kan antas prestera bättre än elever med samma 
sociala bakgrund men utan tillgång till en omgivning av denna karaktär. 
Omvänt när den etniska omgivningen omfattar stor andel individer från mindre 
gynnsamma sociala omständigheter kan negativa effekter av social interaktion 
uppstå. Förekomsten av denna typ av interaktionseffekter kan innebära att den 
individuella sociala bakgrunden och den etniska omgivningen samverkar i en 
process där sambandet mellan ursprung och utbildning reproduceras till nya 
generationer.

Den etniska enklavens fram- och baksida 
Den samhällsvetenskapliga litteratur som analyserar immigranternas öden i de 
nya länderna har länge dominerats av ”assimileringsperspektivet”. Förespråkare 
för detta perspektiv har traditionellt understrukit betydelsen och önskvärdheten 
av den process som gör att personer med utländsk härkomst gradvis, men i 
relativt snabb takt, smälter in i den nya omgivningen och blir ”som alla andra” 
(se Gordon 1964, Chiswick 1978 och Zhou 1997 för översikt). Enligt 
assimileringsperspektivet finns det betydande nackdelar förenade med 
bostadssegregering. Rumslig segregering av invandrare och deras barn medför 
avsaknad av naturliga kontakter med det omgivande samhället. Segregeringen 
innebär också att många invandrare bor i områden som kännetecknas av 
omfattande sociala problem. Skolan i sådana områden kan antas vara en arena 
där sociala orättvisor överförs mellan generationer och därmed permanentas. 
Bostadssegregering kan med andra ord leda till att uppbyggnaden av kunskaper 
och färdigheter som är nödvändiga för framgång förhindras eller åtminstone 
försvåras.

Under senare decennier har både invandringen till Sverige och den etniska 
bostadssegregeringen i Sverige ökat (Andersson 2000). Dessa processer 
tillsammans har förändrat den etniska sammansättningen på de lokala sociala 
arenor där invandrarungdomar tillbringar sina mest formativa år. Etnisk 
segregering är ett faktum i de industrialiserade länder som tagit emot många 
invandrare. Mycket tyder på att assimileringsperspektivet är baserat på ett 
önsketänkande snarare än på en analys av segregeringstendenser i samhället.5

5 Amerikanska forskare ställer dessutom frågan: assimilering till vad? Barn till icke vita 
immigranter kan sakna assimileringskanaler till samhällets mer välbeställda segment. 
De kontakter med infödda som finns i den segregerade staden kan istället befästa 
normer och kulturer av utanförskap (Portes 1995, Zhou 1997).  
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Många nationella grupper är inställda på att behålla sin kulturella särart och 
sina starka band med ursprungslandet (Portes 1995). Nyare forskning tyder på 
att tillhörighet till en etnisk minoritet som lever i en etnisk enklav kan både 
medföra för- och nackdelar. Begrepp som ”ethnic capital” och ”quality of the 
ethnic environment” (Borjas 1992, 1995) används för att belysa det faktum att 
ungdomar som kommer från länder med stark bildningstradition kan dra nytta 
av nära kontakter med sina landsmän efter emigrationen. För välutbildade och 
numerärt stora minoriteter kan således etnisk bostadssegregering underlätta täta 
kontakter med sin egen grupp och därmed bidra till bevarandet av 
bildningstraditioner. Gemensam etnicitet i en segregerad miljö kan således vara 
en tillgång snarare än belastning (Zhou 1997). 

Två antaganden ligger bakom idén att den etniska omgivningen kan påverka 
elevernas skolresultat. För det första att den sociala omgivningen spelar roll för 
skolframgången. För det andra att gemensam etnicitet främjar 
inomgruppskontakter. Inom den sociologiska litteraturen finns det stöd för båda 
dessa antaganden. 

Omgivningens roll för elevernas skolresultat beror på att den närmaste 
omgivningen är en viktig källa till normer, rollmodeller och information (se 
exempelvis Coleman 1988). Skolan är en central plats för formering av 
kamratgrupper som ömsesidigt påverkar varandras studievanor och 
aspirationsnivåer beträffande skolresultat och utbildningskarriär. När flertalet 
personer i en kamratgrupp har höga aspirationsnivåer på utbildningsområdet 
som något självklart, finns det en relativt stor sannolikhet att dessa aspirationer 
sprider sig inom gruppen. Omvänt i en kamratgrupp där normerna handlar om 
att inte vara en ”nörd” kan en negativ attityd till skolprestationerna bli 
dominerande. Den grundläggande idén här är att aspirationer och beteenden 
formas i ett samspel mellan individen och hennes sociala omgivning. Om vi 
antar att skolprestationerna beror på individuell förmåga och individuell 
ansträngning kan sociala normer och rollmodeller utöva ett starkt inflytande på 
den andra faktorn. Vilken kamratgrupp eller vilket nätverk i skolan eleven 
tillhör kan, med andra ord, antas få konsekvenser för prestationsskillnaderna 
mellan elever inom skolan. Den information som strömmar genom olika delar 
av den närmaste sociala omgivningen kan vara av central betydelse för vilken 
skola ungdomar eller deras föräldrar väljer. Social omgivning som en 
informationskälla kan därmed vara av betydelse för skolresultaten genom att 
selektionen till olika skolor påverkas. Skillnaderna i prestation inom skolor bör 
dock inte vara lika beroende av tillgången till information.  

Den litteratur som citerades i inledningsavsnittet visar empiriskt att den 
sociala sammansättningen i skolan har ett samband med elevernas skolresultat. 
Elever i skolor med gynnsamma sociala karakteristika presterar bättre än elever 
i skolor med mindre gynnsam social karaktär, även när hänsyn tagits till 
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individuella elevernas familjebakgrund. Detta ger stöd åt antagandet om den 
sociala omgivningens effekter på skolframgång.6

Forskning om sociala nätverk har visat att demografiska och sociala 
egenskaper som etnicitet, kön och ålder är viktiga både för att sociala band, eller 
inomgruppskontakter, ska uppstå och för individernas placering (central eller 
perifer) inom ett nätverk. I enlighet med det så kallade ”similarity attraction” 
paradigmet (Byrne 1971) uppstår nära relationer primärt mellan människor med 
liknande sociala karakteristika. Social likhet fungerar som en mekanism som 
underlättar kommunikation, minskar osäkerhet och skapar förtroende och 
ömsesidighet i det sociala livet (Lincoln och Miller, 1979; McPherson och 
Smith-Lovin, 1987, Pfeffer 1989; Reskin et.al. 1999). Det finns således skäl att 
tro att gemensam etnicitet kan vara en viktig faktor bakom formeringen av 
kamratgrupper i skolan.  

Ett viktigt kännetecken för sådana etniska kamratgrupper kan antas vara vad 
Coleman (1988) kallat ”intergenerational closure”. I sociala grupper där 
individer som tillhör olika generationer känner varandra och upplever en stark 
gruppkänsla, karakteriseras de sociala relationerna av hög densitet. Så kallade 
”stängda” nätverk kan vara speciellt effektiva i att vidmakthålla respekten för 
normer. Coleman menar att en situation där många föräldrar till elever i en skola 
känner varandra kan vara särskilt gynnsam för att främja normer av flit och 
uthållighet och därmed elevernas skolresultat.7 Att etniska grupper kan 
förväntas ha relativ hög grad av ”intergenerational closure” beror på att 
sannolikheten för att människor som kommer från samma land, ofta av samma 
anledning, känner varandra och varandras barn och upprätthåller starka band är 
naturligtvis större än att människor som råkar ha barn i samma skola gör det.  
Det finns således skäl att förvänta sig att etniska kamratgrupper i skolan 
kännetecknas av hög grad av sammanhållning och att grupptillhörigheten utövar 
inflyttande på elevernas skolframgång. 

Empiriska studier, utförda i USA, har visat att det finns starka etniska 
nätverk bland skolungdomarna (Portes 1995, Zhou och Bankston 1998). 
Ungdomarna säger ofta att deras närmaste vänner tillhör samma etniska grupp 
som de själva. Dessutom tycks nära kontakter i den etniska gruppen positivt 
påverka skolresultaten (Portes 1995). Mig veterligt finns det inga svenska 
motsvarigheter till dessa studier. De mekanismer som analyseras i de ovan 

6 De metodologiska problemen med att identifiera nätverks- eller ”peer group”-effekter 
diskuteras i metodavsnittet. 
7 En skola med hög grad av ”intergenerational closure” kallas av Morgan och Sørensen 
(1999) ”norm-enforcing”. Enligt författarna har den här typen av skolor en mörkare 
baksida. Normer upprätthålls till priset av överdriven kontroll av ungdomarna. I det som 
författarna kallar ”horizon-expanding” skolor är inter- generationella nätverk mindre 
centrala.
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citerade studierna torde dock vara av generell karaktär och resonemangen borde 
kunna appliceras även på svenska förhållanden.  

Utgångspunkten för den empiriska analysen är således att den sociala 
interaktionen mellan individer med samma etniska bakgrund, som går i samma 
skola, är relativt stark och att relationer mellan dessa elever påverkar deras 
skolresultat. Denna påverkan är dock beroende av den sociala karaktären hos 
den etniska gruppen. En etnisk grupp med relativt täta kontakter där många 
individer i föräldragenerationen är läkare och advokater har naturligtvis en 
annan innebörd för barnens utbildningsambitioner än en etnisk grupp med en 
begränsad utbildningstradition. I den empiriska analysen kommer jag att testa 
om den etniska omgivningens karaktär utövar ett inflytande på barnens 
skolresultat. Hypotesen är att positiva och negativa omgivningseffekter från den 
egna etniska gruppen spelar roll för skolframgången. De förväntade 
omgivningseffekterna antas verka vid sidan av barnens individuella sociala 
bakgrund och vid sidan av gemensamma skoleffekter som påverkar alla barn 
som går i samma skola. 

Data och variabler
Det datamaterial som används i den empiriska analysen omfattar samtliga elever 
(193 000) som gick i nionde klass i svenska grundskolan 1998 och 1999 (1,249 
skolor). Informationen om elever och vilken skola de gick i hämtas från 
årskursnio-registret hos SCB. Uppgifter om eleverna kombineras med 
information från ett antal register hos SCB som bland annat omfattar uppgifter 
om föräldrarnas socioekonomiska status och födelseland.  

I den empiriska analysen har jag uteslutit samtliga så kallade friskolor och 
små skolor där antalet elever i nionde klassen är mindre än 20 personer. 
Orsaken varför fri- och små skolor uteslutits är att relativt många av dessa 
skolor är inriktade på att utbilda elever med speciella behov, har en etniskt- 
religiös profil, eller speciell läroplan för barn med särskilda intressen. 
Elevunderlaget i dessa skolor skiljer sig ofta avsevärt från underlaget i den 
”vanliga” kommunala skolan. Valet att skicka barn till någon av dessa skolor 
kan vara relaterad till olika icke mätbara egenskaper hos såväl barnen som 
föräldrarna, vilket i sin tur kan påverka barnens skolprestationer och därmed 
snedvrida analysresultaten. En stor majoritet av eleverna går i kommunala 
skolor, cirka 188,000 elever i 1,043 skolor. Av dessa elever har 23,542 
invandrarbakgrund och återfinns i sammanlagt 967 skolor. 
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Beroende variabel 
Den beroende variabeln som kommer att analyseras är: Summan av de 16 bästa 
betygen för varje elev. Denna summa som kan variera från noll till 320 poäng 
utgör elevens slutbetyg från grundskolan. 

Oberoende variabler 
För varje elev finns det i datamaterialet information om kön, antal syskon, 
födelseland, immigrationsålder samt typ av uppväxtfamilj. Fyra typer av 
familjesituationer urskiljs i analyserna: biologisk familj (inkluderar även 
adoptivföräldrar), ombildad familj, ensamstående förälder samt barn som bor 
utan föräldrar (på institutioner eller med andra vuxna). 

För föräldrarna omfattar materialet uppgifter om deras högsta 
utbildningsnivå, om någon av dem varit arbetslös eller haft socialbidrag under 
det år då barnet gick ut nionde klass samt om deras födelseland. Föräldrarnas 
högsta utbildningsnivå delas in i: kort grundskola (kortare än nio år), 
grundskola, kort gymnasium, långt gymnasium, kort eftergymnasial-, 
akademisk- och forskarutbildning. Den förälder som har högst utbildningsnivå 
står för familjens samlade utbildningsresurser. Både erfarenhet av arbetslöshet 
och av socialbidrag kodas som 1 om någon av föräldrarna haft den aktuella 
bidragsformen och som noll annars.  

Utöver de variabler som mäter individernas sociala bakgrund har olika mått 
på den etniska omgivningens karaktär beräknats ur datamaterialet. I analyserna 
urskiljer jag den etniska omgivningens kvantitativa och kvalitativa sida. Den 
kvantitativa sidan är helt enkelt antal elever i en skola som har samma 
nationella bakgrund som den aktuella individen.8 Den kvalitativa sidan mäts 
dels som den andel av den etniska omgivningen i skolan som består av elever 
med (minst) en förälder med akademisk utbildning och ingen förälder som är 
beroende av socialbidrag (en resursstark omgivning), dels som den andel vars 
föräldrar har högst grundskola och (minst) en förälder med socialbidrag (en 
resurssvag omgivning). Eventuella effekter av den etniska omgivningens 
karaktär på elevernas studieresultat är uppsatsens centrala frågeställning. 

Statistisk modell 
Att analysera hur den sociala omgivningen inverkar på individuella utfall hos de 
individer som vistas i denna omgivning innebär flera metodologiska problem 
(Manski 1993, 2000, se även Szulkin och Jonsson 2004). Att de individer som 

8 Som person med invandrarbakgrund definieras en individ vars båda föräldrar är födda 
utanför Sverige. För föräldrar födda i olika länder används moderns födelseland för att 
definiera barnets nationella bakgrund. 
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vistas i olika miljöer skiljer sig på ett antal centrala områden som skolresultat, 
utbildningskarriärer, arbetsmarknadssituation, brottslighet etc. kan, grovt sett, 
bero på så kallade selektionseffekter eller omgivningseffekter. 

Selektionseffekter uppstår på grund av att människor som vistas i samma 
sociala omgivning tenderar att ha liknande individuella egenskaper. Exempelvis 
tenderar barn från skilda sociala omständigheter gå i olika skolor. Skillnaderna 
mellan skolor i studieresultat kan därför bero på att elevernas sociala bakgrund 
varierar mellan skolorna. För att kunna fånga den sociala omgivningens effekter 
är det nödvändigt att kontrollera för eventuella selektionsprocesser.  

Omgivningens betydelse kan i sin tur bero på så kallade peer-group effekter 
och effekter av omgivningens gemensamma karaktäristika. Idén bakom peer-
group- effekter är att individer som vistas i samma sociala miljö påverkar 
varandra.  I en skola med många elever med höga utbildningsaspirationer kan 
aspirationsnivån höjas även hos de barn som ursprungligen hade en annan 
attityd till utbildningen. Omvänt kan en negativ attityd till skolprestationer 
”smitta” av sig på de barn som är vana att prestera väl i skolarbete. En effekt av 
omgivningens gemensamma karakteristika kan, slutligen, i skolexemplet, 
innebära att skolans resurser, klassernas storlek, lärarnas kvalifikationer och 
ambitioner kan variera mellan skolorna. Elevernas resultat påverkas av dessa 
gemensamma karakteristika hos skolan som utbildningsinstitution utan att 
eleverna nödvändigtvis ömsesidigt påverkar varandras prestationer.  

Den aspekt av den sociala skolomgivningen som analyseras här är hur olika 
egenskaper hos den etniska (eller nationella) gruppen inom skolorna påverkar 
individuella skolresultat hos eleverna som tillhör denna grupp. Datamaterialet 
som används ger goda möjligheter att skilja mellan effekter av selektion på 
individnivå från skolans gemensamma karaktäristika och den etniska 
kamratgruppens karakteristika. Som nämnts tidigare bygger analyserna på 
antagandet att elever med samma nationella bakgrund påverkar varandra i större 
utsträckning än vad elever med olika nationella bakgrunder gör. Jag utgår 
således ifrån att en gemensam nationell härkomst höjer interaktionsfrekvensen 
mellan individerna och att personer med samma bakgrund utgör ”signifikanta 
andra” i en social omgivning som definieras av familjens nationella härkomst.9

Den statiska modell som används i analysen är av följande utseende: 

Betygils= Xi+ 1NKVANTls+ 2NKVALITls + s+ l+ ils 

9 En begränsning i datamaterialet är att den verkliga interaktionsfrekvensen mellan 
eleverna är okänd. Ett alternativ vore att samla representativa intervjudata om 
kamratgruppernas karakteristika, kontaktfrekvensen mellan gruppmedlemmarna och om 
hur dessa återverkar på individernas attityder och prestationer. Den här typen av data 
existerar dock inte. Den metod som används här är vanligt förekommande i studier där 
man från storskaliga data drar slutsatser om eventuella kontextuella effekter (se 
Bertrand et. al . 2000, Åslund och Fredriksson 2005). 
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där (i) indexerar individer, (l) ursprungsländer och (s) skolor. Den beroende 
variabeln anger således slutbetyget från nionde klassen för individ (i) som 
kommer från land (l) och som gått i skola (s). De centrala variablerna vars 
effekter på skolprestationer analyseras är den etniska gruppens kvantitativa 
(NKVANT) och kvalitativa (NKVALIT) sida. Med tanke på att koncentrationen 
av olika etniska grupper och deras karakteristika varierar inom en och samma 
skola kan både NKVANTsl och NKVALITsl beräknas.10 Den fråga som studeras 
i uppsatsen är riktningen och styrkan av de skattade parameterestimaten 1 och 

2.
X är en vektor av individuella bakgrundskarakteristika som enligt tidigare 

forskning har en stor betydelse för individernas skolresultat. Denna vektor 
omfattar kön, antal syskon, immigrationsålder, föräldrarnas utbildning, samt 
deras erfarenhet av socialbidrag och arbetslöshet. För att kunna kontrollera för 
det faktum att skolorna skiljer sig systematiskt åt i fråga om elevernas sociala 
sammansättning och undervisningens kvalité inkluderas i modellen en serie 
dummyvariabler (eller så kallade fixed effects) för skolorna ( s).  Genom detta 
förfarande kontrolleras samtliga skolspecifika effekter som är gemensamma för 
alla elever i skolan. För att kunna kontrollera för det faktum att olika etniska 
eller nationella grupper kan skilja sig när det gäller utbildningstraditioner och 
det värde som man fäster vid barnens skolresultat inkluderar jag också i 
modellen en serie dummyvariabler som indikerar individens ursprungsland l.

Ovanstående modell används för att analysera den roll som etnisk omgivning 
spelar för studieprestationer hos samtliga elever med invandrarbakgrund i 
Sverige som gått i den kommunala skolans nionde klass 1998 och 1999. Utöver 
de analyser som följer modellspecifikationen genomför jag även flera 
tilläggsanalyser. I den första av dessa analyser tillåts den etniska omgivningen 
ha skilda effekter på elever med olika utbildningsbakgrund. I modellen 
analyseras interaktionseffekter som visar om elever som kommer från 
potentiellt starka studiemiljöer vinner eller förlorar mer än andra elever på att 
tillhöra en etnisk grupp av en viss karaktär. I den andra tilläggsanalysen antar 
jag att sociala band främst uppstår mellan individer som kännetecknas av likhet 
i flera viktiga sociala egenskaper. Här beräknar jag den etniska gruppens 
kvantitativa och kvalitativa sida separat för pojkar och flickor och skattar dess 
effekter enligt modellen ovan. Slutligen genomför jag ett antal 
känslighetsanalyser där jag testar om huvudresultaten är robusta för annorlunda 
modellspecifikationer samt för olika avgränsningar av materialet. I den första av 
dessa analyser representeras skolomgivningen av genomsnittliga betyg i skolan 
för infödda elever. I nästa steg eliminerar jag från analysen de länder som i 

10 Exempelvis kan en skola ha många elever med iransk bakgrund och få elever med 
finsk bakgrund. De två nätverken kommer med andra ord att skilja sig när det gäller den 
kvantitativa sidan. Om samma andel inom båda nätverken kommer från 
akademikerfamiljer kommer den kvalitativa sidan att vara densamma. 
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materialet är representerade av relativt få individer. I den sista analysen studerar 
jag de skolor där andelen invandrade elever är högre än medelvärdet för alla 
skolor, dvs. 13 procent. 

Som nämndes tidigare finns det omfattande svårigheter med att försöka skilja 
mellan selektionseffekter och effekter av skolans resurser från effekter av det 
sociala samspel som sker mellan eleverna inom skolor. En ”naiv” analys som 
inte tar fasta på dessa problem riskerar att leda till felaktiga tolkningar. Den 
sociala omgivningens effekter kan i själva verket visa sig vara ett resultat av 
felspecificerade modeller. Med ovanstående modeller finns det snarare 
omvända risker. Många av de variabler som används i modellen kan i sig vara 
”proxies” för den sociala omgivningens olika karakteristika, likväl som de kan 
mäta sådana faktorer som bör kontrolleras i analysen (Bertrand et.al 2000). 
Detta gäller särskilt kontroll för skolor och etniska grupper som kan leda till att 
de erhållna estimat är ”konservativa”, dvs. underskattar den etniska 
omgivningens verkliga betydelse för skolprestationerna. 

Resultat

Beskrivande data 
I tabell A1 i bilagan presenteras översiktlig information för de variabler som 
används i den empiriska analysen. Som framgår av översta panelen i tabellen är 
det genomsnittliga slutbetyget från grundskolan för elever med 
invandrarbakgrund 177 poäng.11 Av de studerade eleverna är 63 procent födda 
utomlands, 34 procent har åtminstone en förälder som varit arbetslös under det 
aktuella året och 40 procent en förälder som fått socialbidrag.12

Utbildningsnivån bland föräldrarna till den analyserade populationen är relativt 
låg: 30 procent har grundskola och 16 procent universitetsstudier som högsta 
utbildning.13

I den nedre panelen i tabellen kan man se att det finns en omfattande 
variation i de variabler som mäter etnisk omgivning. En genomsnittlig elev med 
invandrarbakgrund har cirka åtta elever med samma etniska bakgrund i sin 
skola. Cirka 20 procent av elever saknar dock andra personer med samma 
bakgrund i elevgruppen (vilket framgår indirekt från tabellen genom det höga 
värdet på standardavvikelsen). I genomsnitt är 7 procent av elevernas nätverk 
resursstarka och 11 procent resurssvaga. Även de variabler som mäter den 

11 Det kan vara värt att nämna att motsvarande siffra för elever födda i Sverige med 
åtminstone en förälder född i landet är 202.5 poäng. 
12 Bland elever med svensk bakgrund var nivån på (föräldrarnas) arbetslöshet respektive 
socialbidragstagande 21 respektive 7 procent. 
13 Återigen är skillnaden jämfört med infödda elevernas utbildningsbakgrund relativt 
stor. Motsvarande siffror för dem är 9 respektive 23 procent. 
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etniska omgivningens kvalitativa sida är snedfördelade. 74 procent av eleverna 
saknar kamrater från samma ursprungsland med akademisk bakgrund och utan 
socialbidrag. Motsvarande siffra för när det gäller resurssvaga omgivningar är 
61 procent.

I tabell A2 i bilagan redovisas bivariata samband mellan 
omgivningsvariabler, skolbetyg, andel elever med svenskt ursprung (dvs. minst 
en förälder född i Sverige) och skolans sociala karaktär.  Som framgår av 
tabellen har den etniska omgivningen ett samband med skolresultaten i den 
förväntade riktningen. Resursstarka omgivningar är positivt relaterade till 
studieresultaten och resurssvaga är negativt relaterade. Sambanden är dock inte 
särskilt starka. I tabellen redovisas också sambanden mellan skolans 
socioekonomiska karaktär och omgivningsvariablerna. Etniska omgivningar 
med relativ gynnsamma karaktäristika tycks framför allt finnas i skolor med 
många akademikerbarn och få barn till socialbidragstagare. Den omvända 
relationen tycks gälla för omgivningar med relativt små utbildnings- och 
ekonomiska resurser. 

Multivariata analyser av den etniska omgivningens betydelse 
Den empiriska analysen i tabell 1 börjar med den ”naiva modellen” där 
effekterna av den etniska omgivningens kvantitativa och kvalitativa sida antas 
vara de enda effekter som påverkar studieresultat (modell 1). I den andra 
modellen redovisas de skattade omgivningseffekterna kontrollerat för elevernas 
familjebakgrund. I modell 3 utökas slutligen analysen med dummyvariabler för 
skolor och elevernas etniska bakgrund (se den statistiska modellen som 
presenterats ovan). Att dummyvariabler för skolor och elevernas etnicitet 
introduceras i modellen gör att de eventuella kvarvarande omgivningseffekterna 
fångar den variation i studieprestationer som finns inom skolor och inom 
etniska grupper.

Den fråga som ställs i den första analysen är således om det finns ett 
samband mellan elevernas studieprestationer och den etniska omgivningens 
storlek och karaktär. Som framgår av modell 1 har elever som går i skolor med 
relativt många andra elever från samma etniska grupp något lägre betyg än de 
elever som går i skolor med få (eller inga) individer från den egna gruppen. 
Sambandet är dock svagt. Parameterestimatet (-.365) kan tolkas som att en elev 
som har tio kamrater av samma etniska ursprung i skolan har i genomsnitt cirka 
3.6 poäng mindre på betygsskalan (som går från 0 till 320 poäng) än elev som 
saknar individer med samma bakgrund.14 Sambanden mellan skolprestationerna 

14 Jag har även testat att använda andel personer av samma etniska bakgrund i skolan. 
Resultaten blir i stort sett oförändrade. Det kan också vara värt att notera att ett skalsteg 
på betygsskalan, exempelvis skillnaden mellan godkänd och välgodkänd, ger fem 
poäng.  
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och den etniska omgivningens kvalitativa sida är starkare. En elev vars etniska 
omgivning består enbart av elever med högt utbildade föräldrar som inte är 
beroende av socialbidrag15 har i genomsnitt 30 poäng högre betyg än en individ 
som helt saknar personer med sådana karakteristika i sin skolomgivning. Det 
andra måttet på omgivningens kvalitativa sida ger också resultat i förväntad 
riktning. En elev vars etniska grupp i skolan enbart består av individer med 
lågutbildade föräldrar som erhållit socialbidrag under det aktuella året har i 
genomsnitt 26 poäng mindre på betygsskalan än en person som saknar individer 
med sådana egenskaper i sin skolomgivning.  

15 Cirka två procent, eller 424 individer, har en etnisk omgivning där alla andra elever 
kommer från akademikerhem utan socialbidrag. 
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Tabell 1. Regressionsanalyser (OLS) över effekter av den etniska omgivningens 
karaktär på slutbetyg från nionde klassen. Elever med invandrarbakgrund. 
Ostandardiserade b-koefficienter och standardfel (inom parentes). 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 
Omgivningens kvantitativa 
sida:

     

# elever med samma 
etnicitet 

-.365
(.040)

-.377
(.036)

-.035
(.057)

-.037
(.057)

-.035
(.057)

Omgivningens kvalitativa 
sida:

     

% Resursstarkt 30.55 
(2.58)

9.31 (2.40) 5.39 
(2.60)

-7.57
(6.28)

5.07 (2.60) 

% Resurssvagt -26.34 
(2.13)

.563 (2.11) -1.65 
(2.24)

-1.76
(2.31)

2.05 (3.15) 

% Resursstarkt nätverk 
interagerad med:  

     

kort gymnasium högsta 
utbildning i familjen 

   13.21 
(8.44)

…gymnasium    14.74 
(8.33)

…eftergymnasial kort    12.47 
(8.52)

…akademisk    18.47 
(7.72)

…forskarutbildning    14.20 
(12.0)

% Resurssvagt nätverk 
interagerad med: 

     

kort gymnasium högsta 
utbildning i familjen 

    -.83 (5.48) 

…gymnasium     -6.55
(6.49)

…eftergymnasial kort     1.95 (7.11) 

…akademisk     -23.07
(7.0)

…forskarutbildning     -41.59
(18.1)

Kontroll för individernas 
bakgrund*

Nej Ja   Ja Ja Ja 

Dummyvariabler för skolor Nej Nej Ja Ja Ja 
Dummyvariabler för 
etniska grupper  

Nej Nej Ja Ja Ja 

Intercept 182.62 198.64 183.07 182.66 180.74 
R2-justerad 0.019 0.177 0.242 0.242 0.242 
N 22790 22790 22790 22790 22790 
Antal skolor 967 967 967 967 967 
* De mått på individernas bakgrund som används är föräldrarnas familjesituation, 
utbildningsnivå, erfarenhet av socialbidrag, arbetslöshet, antal syskon, kön samt invandringsålder 
för personer födda utomlands.
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Så långt kan man således konstatera att etniska gruppers sociala 
sammansättning är tydligt relaterad till elevernas skolprestationer. I den andra 
modellen hålls individernas familjebakgrund under kontroll. Tanken är att 
sociala selektionsprocesser leder till att barn från familjer med relativt hög 
social status har stor sannolikhet att befinna i resursstarka sociala omgivningar. 
Det omvända kan antas gälla för barn från familjer med relativt låg social status. 
Resultaten från analysen bekräftar dessa antaganden. Korrelationen mellan 
omgivningens kvalitativa sida och skolprestationerna försvagas tydligt. Att 
tillhöra en resursstark etnisk grupp tycks fortfarande påverka skolresultaten 
positivt. Kontroller för individernas sociala bakgrund reducerar dock sambandet 
med ungefär 2/3 delar. Den andra indikatorn på etniska gruppens ”kvalité” är 
inte längre relaterad till elevernas betygsnivå när hänsyn tagits till variationen i 
individuella elevernas bakgrundsegenskaper. Effekten av den etniska gruppens 
storlek förblir så gott som oförändrad. Betygsnivån är något lägre när eleverna 
har relativt många skolkamrater med samma etniska bakgrund. Andel förklarad 
varians i modell 2 är mycket högre än i modell 1 (0.177 respektive 0.019) vilket 
tyder på att individernas sociala bakgrund är en viktig förklaringsfaktor bakom 
variationerna i skolbetygen.  

Som nämndes tidigare är svårigheterna med att särskilja selektionseffekter 
från effekter av skolans resurser och skolornas sociala karaktär å ena sidan och 
etniska omgivningens karaktär å den andra sidan betydande. I den ovanstående 
analysen har en relativt ”rik” individmodell använts. Jag kan dock naturligtvis 
inte hävda att denna analys helt och hållet kontrollerar för den sociala 
selektionen till skolor som sker. Det är exempelvis möjligt att det finns icke 
observerade egenskaper hos invandrade familjer som är relaterade till barnens 
utbildningsframgångar men orelaterade till de mått på social bakgrund som jag 
har tillgång till. I den mån familjer med relativt lågt utbildningskapital och/eller 
sociala problem som samtidigt har höga aspirationsnivåer för barnens 
utbildningskarriärer placerar sina barn i skolor med ”positiva” sociala 
förutsättningar kan de presenterade estimaten på etniska omgivningseffekter 
överskatta dessa effekters verkliga betydelse. Att introducera 
skoldummyvariabler löser detta problem. De eventuella effekter som kvarstår är 
”rensade” för det faktum att det jag här kallar resursstarka etniska omgivningar 
är framförallt representerade i de skolor där den sociala sammansättningen 
bland infödda elever också är fördelaktig för skolresultaten (Tabell A2). Att 
introducera dummyvariabler för etniska grupper löser på motsvarande sätt 
problemet med att kvalitén på den etniska omgivningen kan återspegla 
utbildningstraditionerna i landet snarare än renodlade effekter av social 
interaktion.

I den tredje modellen analyseras den etniska omgivningens effekter givet 
dessa omfattande kontroller på individ-, grupp- och skolnivå. Som framgår av 
tabellen förändras resultaten något när data analyseras med hjälp av denna 
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”konservativa” modell. Effekten av omgivningens kvantitativa sida ligger i 
analysen mycket nära noll. Effekten av att tillhöra en resurssvag omgivning är 
mycket liten (ej statistiskt signifikant) men går i den förväntade riktningen. 
Effekten av att tillhöra resursstark omgivning är starkare (och statistiskt 
signifikant). En elev vars etniska grupp består enbart av elever med högt 
utbildade föräldrar som inte är beroende av socialbidrag har i genomsnitt fem 
poäng mer på betygsskalan än en elev utan tillgång till en sådan grupp. Andelen 
förklarad varians i modellen ökar ytterligare (från knappt 18 procent till nästan 
25 procent) vilket tyder på att elevernas prestationer varierar mellan skolor och 
etniska grupper. 

Slutligen i modell 4 och 5 analyseras frågan om det främst är elever från 
relativt starka eller relativt svaga studiemiljöer som vinner på att tillhöra olika 
typer av etniska grupper. Interaktionseffekten mellan andelen resursstarka 
elever i gruppen och individens egen utbildningsbakgrund tyder på att det 
främst är barn från hem med en utbildning som är högre än grundskola som 
vinner på att tillhöra en sådan grupp (modell 4). Huvudeffekten som är negativ 
(-7.57) indikerar att barn från hem utan studievana inte vinner något på att 
tillhöra resurstarka etniska omgivningar. Standardfelen i denna analys är dock 
relativt stora vilket gör att det endast är ett fåtal effekter som är signifikanta.  

I de resurssvaga etniska omgivningarna är det däremot framför allt barn med 
utbildningstradition i familjen som påverkas negativt. Effekten av att tillhöra en 
resurssvag etnisk grupp är stark för akademikerbarn och barn till föräldrar med 
forskarutbildning. Resurssvaga etniska grupper tycks ha tydligt negativa 
konsekvenser för ambitionsnivån och viljan att engagera sig i skolarbete hos 
ungdomar vars familjebakgrund ger potentiella fördelar i utbildningsprocessen.   

I analyserna i tabell 2 lägger jag till ytterligare ett antagande, nämligen att 
även kön är viktigt för att sociala kontakter ska uppstå. För att studera om 
etniska omgivningseffekter är olika för flickor och pojkar har jag delat upp 
materialet efter kön och separat beräknat etniska gruppers kvantitativa och 
kvalitativa sida för båda könen. 

I tabellen redovisas endast den ”konservativa” modellen, vilket gör att 
omgivningseffekterna gäller inom skolor och etniska grupper. Analysen tyder 
på att det finns intressanta skillnader mellan effekter av att ha tillgång till ett 
etniskt flick- respektive pojknätverk.  För flickornas del finns det en relativt 
stark positiv effekt av att ha tillgång en resursstark etnisk omgivning. Den 
positiva effekten är dubbelt så stark som i analysen av hela materialet (tabell 1, 
modell 3). Däremot finns det inga negativa effekter av att höra till en resurssvag 
etnisk grupp. För pojkarna är resultatet det omvända. Pojkarna tycks inte dra 
några fördelar av den positiva kvalitén i sin omgivning. Däremot verkar deras 
skolresultat påverkas negativt av att tillhöra en etnisk grupp med relativt stor 
andel individer med svag utbildningsbakgrund och ekonomiska problem. 
Styrkan i detta resultat bör dock inte överdrivas. Mönstret av könsskillnader i de 
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studerade omgivningsprocesserna är ändå tillräckligt tydligt för att förtjäna 
uppmärksamhet. En analys av interaktionseffekter (som motsvarar modell 4 och 
5 i tabell 1, redovisas ej i tabellform) tyder på att det framförallt är flickor från 
akademikerfamiljer som vinner på att tillhöra etniska grupper med gynnsam 
social bakgrund och förlorar på att tillhöra resurssvaga etniska grupper. 
Motsvarande analyser av interaktionseffekter för pojkar ger inte samma tydliga 
resultat.16

Tabell 2. Regressionsanalyser (OLS) över effekter av den etniska omgivningens 
karaktär på slutbetyg från nionde klassen. Elever med invandrarbakgrund, pojkar och 
flickor separat. Ostandardiserade b-koefficienter och standardfel (inom parentes). 

 Modell 1 
flickor

Modell 2 
pojkar 

Omgivningens kvantitativa sida: 
# elever med samma etnicitet .025 (.159) -.008 (.156) 
Omgivningens kvalitativa sida:   
% Resursstarkt 11.00 (3.55) -1.22 (3.51) 
% Resurssvagt -.798 (3.13) -6.56 (2.88) 
Kontroll för individernas 
bakgrund*

Ja Ja 

Dummyvariabler för skolor Ja Ja 
Dummyvariabler för etniska 
grupper 

Ja Ja 

Intercept 182.33 176.03 
R2-justerad 0.223 0.227 
Antal skolor 905 912 
N 11049 11741 

De mått på individernas bakgrund som används är föräldrarnas utbildningsnivå, 
erfarenhet av socialbidrag, arbetslöshet, antal syskon, samt invandringsålder för 
personer födda utomlands.  

Utöver de analyser som redovisas i tabell 1 och 2 har jag utfört ett antal 
känslighetsanalyser (vilka redovisas ej i tabellform). I den första av dessa 
analyser representeras skolomgivningen av medelbetyg för de infödda eleverna 
som går i skolan. Att tillhöra en resursstark etnisk grupp är fortfarande positivt 
relaterat till skolresultaten. Effekten är marginellt svagare än den effekt som 
redovisats i modell 3, tabell 1. För att kontrollera om resultaten är robusta för 
olika avgränsningar av materialet har jag uteslutit samtliga individer som saknar 
kamrater från samma etniska grupp i sin skola, endast tagit med de etniska 

16 Separata analyser av interaktionseffekter för flickor och pojkar ger relativt osäkra 
parameterestimat. Könsindelningen av datamaterialet resulterar i att de variabler som 
mäter interaktionseffekterna är extremt snedfördelade, med mycket få individer i vissa 
celler, vilket leder till mycket höga standardfel. 
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grupper som är representerade av minst 200 personer i datamaterialet samt de 
skolor där andelen barn med invandrarursprung är högre än 13 procent. 
Resultaten av dessa analyser är i stort sett desamma som i tabell 1. När det 
gäller analysen av de relativt ”invandrartäta” skolor så är effekten av att tillhöra 
en resursstark etnisk grupp något starkare än i huvudanalysen. 

Diskussion 
Syftet med den här studien är att analysera hur elevernas etniska 
skolomgivningar påverkar deras skolresultat. Att individuella karriärer påverkas 
av sociala faktorer som individerna inte kan styra över är en grundläggande tes 
inom samhällsvetenskapen. Individuellt handlande måste förstås i ett socialt 
sammanhang: social interaktion och interpersonell påverkan är centrala 
mekanismer som kopplar samman social omgivning med individuella utfall. För 
unga människor kan man anta att, förutom den egna familjen, bostadsområdet 
där de växer upp och skolan där de utbildar sig är viktiga arenor för 
socialiseringsprocesser.  

Det centrala antagandet som analyserna bygger på är att gemensam 
etnisk/nationell bakgrund hos elever som går i samma skola underlättar social 
interaktion, skapar sammanhållning och gemensamma rollmodeller. I en sådan 
omgivning kan, med andra ord, sociala interaktionsprocesser leda till att 
gemensamma normer upprättas och upprätthålls. För att kunna formulera 
konkreta hypoteser om riktningen på de sociala effekter som kan uppstå i en 
etnisk grupp behövs information om gruppens sociala karakteristika. I den 
empiriska analysen har jag skilt på gruppens kvantitativa och kvalitativa sida. 
Den kvantitativa sidan är antalet elever med samma etniska ursprung i skolan. 
Den kvalitativa sidan representeras i analyserna av två indikatorer som mäter 
om den etniska gruppen är resursstark eller resurssvag. 

Resultaten av mina analyser tyder på att det finns tydliga samband mellan 
den etniska omgivningens sociala karaktär och elevernas studieprestationer. 
Dessa kontextuella effekter framträder i den ”naiva” modellen, utan kontroller 
för individernas bakgrundsegenskaper eller skolornas karakteristika. I en analys 
av data med en ”konservativ” modell - där både elevernas, skolornas och 
etniska gruppernas karakteristika hålls under kontroll - reduceras effekterna 
kraftigt. Effekten av att tillhöra en resurstark grupp är positiv, men begränsad. 
Genomsnittseffekten av att tillhöra en resurssvag grupp är obefintlig.  

Bakom dessa mycket begränsade effekter av etniska omgivningar finns det 
en del intressanta interaktionseffekter mellan omgivningens karakteristika och 
utbildningsbakgrunden hos elevernas föräldrar. Dessa resultat tyder på att 
sambandet mellan bakgrund och skolprestationer förstärks i resursstarka etniska 
omgivningar samt att det framför allt är personer med gynnsam 
utbildningsbakgrund som förlorar på att tillhöra resurssvaga etniska grupper.
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Tesen om att homogena etniska omgivningar är en viktig resurs för 
medlemmarna stämmer således någorlunda väl på personer med en 
utbildningstradition i familjen. Den starkaste omgivningsspåverkan är att det 
sker en utjämning av utbildningsresultaten mellan barn med och utan akademisk 
bakgrund när de befinner sig i resurssvaga miljöer. Denna utjämning sker dock 
till priset av försämrade prestationer hos akademikerbarnen. 

Separata analyser av pojkar och flickor tyder på att flickorna vinner i termer 
av skolprestationer på att tillhöra en resursstark etnisk grupp. Till skillnad från 
flickor tycks pojkar inte dra några fördelar av positiva kvalitéer i sin etniska 
omgivning. Resultaten tyder däremot på att en resurssvag omgivning påverkar 
deras skolprestationer negativt. Dessa könsspecifika resultat förtjänar vidare 
analyser. 

De omgivningseffekterna som jag analyserat här med vad jag kallar den 
”konservativa modellen” är relativt svaga. Det finns naturligtvis en risk att den 
restriktiva analytiska strategi som tillämpats leder till att de verkliga effekterna 
av den etniska omgivningen underskattas. I jämförelsen med effekterna av 
familjens sociala ställning, individens immigrationsålder och kön framstår dock 
omgivningseffekterna som svaga även i den ”naiva modellen”. Den etniska 
omgivningen förklarar ungefär 2 procent av variationen i skolbetyg. Faktorerna 
som är knutna till individer och deras familjer förklarar däremot ungefär 15 
procent. Dessutom reduceras omgivningseffekterna kraftigt när elevernas 
sociala bakgrund och individkarakteristika introduceras i analysen. 

En förklaring till att effekterna av den etniska omgivningen, som studerats 
här, är tämligen begränsade jämfört med den roll som det ”sociala arvet”, eller 
familjebakgrunden, spelar är att individernas ambitionsnivåer, intressen och 
engagemang i skolarbete formas i relativt tidig ålder och främst inom 
uppväxtfamiljer. Den socialisationsprocess som sker inom familjer är avhängig 
familjens kulturella och ekonomiska resurser. Ojämlikheten i dessa resurser 
skapar ojämlikhet i utbildningsprestationer och utbildningskarriärer i nästa 
generation. Detta gäller såväl ungdomar med invandrarbakgrund som infödda 
ungdomar. Den etniska segregeringen och den etniska omgivningen utövar ett 
visst inflyttande på skolresultaten men är knappast den primära drivkraften i de 
processer som skapar ojämlika prestationer i utbildningssystemet.   
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Bilaga A 
Tabell A1. Deskriptiv statistik över den beroende och de oberoende variablerna. 

 Medelvärde Std.
Avvikelse 

Min. Max.  N

Individvariabler:      

Avgångsbetyg 177.12 69.61 0 320 23542 

Första generation 0.63 0.48 0 1 23542 

Andra generation 0.37 0.48 0 1 23542 

Flicka 0.48 0.50 0 1 23542 

Antal syskon 2.32 1.82 0 17 23542 

Arbetslöshet 0.34 0.47 0 1 23290 

Socialbidrag 0.40 0.49 0 1 23287 

Immigrationsålder  
(endast födda utomlands) 

8.57 3.75 0.5 18 14799 

Föräldrarnas Kort grundskola 0.15 0.36 0 1 22813 

Utbildning Grundskola 0.15 0.36 0 1 22813 

 Kort gymnasium 0.23 0.42 0 1 22813 

 Gymnasium 0.17 0.38 0 1 22813 

 Postgymnasial 0.13 0.34 0 1 22813 

 Universitet 0.14 0.35 0 1 22813 

 Forskarutbildning 0.02 0.13 0 1 22813 

Familje- Biologisk familj 0.59 0.49 0 1 23542 

Typ Ombildad familj 0.08 0.27 0 1 23542 

 Ensamstående förälder 0.29 0.45 0 1 23542 

 Ensam, institution eller  
 andra vuxna 

0.03 0.18 0 1 23542 

      

Omgivningsvariabler:      

(I) # elever med samma etnicitet 7.83 11.59 0 79 23833 

(II) % etnisk omgivning med hög 
utbildning utan socialbidrag 

0.07 0.17 0 1 23833 

(III) % etnisk omgivning med låg 
utbildning och social bidrag 

0.11 0.21 0 1 23833 
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Tabell A2. Bivariata samband mellan nätverksvariabler, andel barn med akademisk 
bakgrund, andel barn med föräldrar beroende av socialbidrag och betyg. 

Betyg
Andel barn med 
minst en förälder 
född i Sverige 

Andel barn med 
akademiskt-

ursprung 

Andel barn med 
föräldrar
beroende av 
socialbidrag

(I) # elever med 
samma etnicitet 

-0.075 -0.487 -0.252 0.401 

(II) % etnisk 
omgivning med 
hög utbildning 
utan socialbidrag 

0.092 0.080 0.272 -0.112 

(III) % etnisk 
omgivning med låg 
utbildning och 
social bidrag 

-0.100 -0.174 -0.127 0.242 
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9. Invandrare möter försäkringskassan: 
en maktsamspelanalys1

TOLA B JONSSON

Inledning
I artikeln analyseras mötet mellan försäkringskassans rehabiliteringshandlägga-
re och invandrarförsäkringstagare utifrån ett maktsamspelsperspektiv. I detta 
samspel framstår vissa klienter som speciellt problematiska att bemöta av 
handläggarna. Arbetsovilliga klienter är problematiska att arbeta med, likaså 
klienter med andra kulturella värderingar. Ofta går dessa två aspekter hand i 
hand.

När jag studerade invandrarklienters möte med handläggare vid försäkrings-
kassan blev jag varse att klienterna i vissa situationer kände sig maktlösa. Till 
exempel upplevde de sig ”hanterade” eller ”bemötta som en i raden”. De hade 
svårt att hävda sitt eget perspektiv och att få den service som de ansåg sig vara i 
behov av. Hur uppstår denna situation som av klienterna uppfattas som brist på 
makt? Speglas denna brist i motsvarande grad av makt från handläggarnas sida?  

Min studie, som hade sitt ursprung i att personal vid flera försäkrings-
kassekontor ansåg att invandrarklienter var speciellt problematiska att arbeta 
med, väckte mitt intresse för maktperspektivet i samspelet mellan medborgare 
och handläggare.  

Makt anses allmänt vara ett mångfacetterat och därmed svårdefinierat be-
grepp (se t ex Korpi 1985 och Beronius 1986). Jag utgår från att makt finns i 
relationen. Vidare kan parterna på olika sätt mobilisera maktresurser som är 
gångbara inom den specifika domän där mötet äger rum. I min studie är 
domänen sjukförsäkringssystemet. Makt är med detta synsätt både ett relations- 
och resursbegrepp. 

Syftet med artikeln är att visa hur samspelet mellan försäkringskassans reha-
biliteringshandläggare och långtidssjukskrivna invandrarklienter kan ses ur ett 

1Artikeln är skriven inom projektet ”Långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar bland 
invandrare” som leds av docent Haluk Soydan. Studien finansieras av Socialvetenskapliga forsk-
ningsrådet.
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maktperspektiv. Jag använder begreppet ”maktsamspel” för att beteckna det 
som händer mellan parterna i interaktionsprocessen. 

Artikeln är upplagd så att studiens metodansats presenteras först och därefter 
den teoretiska maktmodell som jag valt att analysera mitt material utifrån. I 
nästa steg lyfter jag fram några grundläggande förutsättningar som gäller för 
möten mellan handläggaren och medborgaren. Dessa förutsättningar har av-
görande betydelse för hur maktsamspelet kommer att gestalta sig. Två exempel 
på möten presenteras. Dessa får bilda utgångspunkt för analysen som görs uti-
från maktmodellen och förutsättningarna. Avslutningsvis kommenterar jag sär-
skilt två aspekter som framträder i analysen. 

Data och metod 
Det empiriska underlaget är hämtat från min studie av möten mellan hand-
läggare och långtidssjukskrivna personer vid ett försäkringskassekontor i en 
storstadsförort. Vid det aktuella kassakontoret var invandrarklienterna över-
representerade och vissa av dessa upplevdes som särskilt komplicerade ärenden. 
Sammantaget omfattar materialet 24 observationer (12 olika handläggare och 23 
olika klienter varav 17 personer med invandrarbakgrund2 och 6 svenskar). Des-
sutom gjorde jag intervjuer med rehabiliteringshandläggarna både i anslutning 
till och efter observationerna. Studien genomfördes under hösten 1994. 

Vid analysen av maktsamspelet mellan handläggare och klient använde jag 
John Gaventas (1982) maktmodell. Denna analys tydliggjorde ett par aspekter 
eller kriterier som har blivit avgörande för samspelet. De ligger som underlag 
för slutdiskussionen. 

Två möten redovisas och tjänar som exempel på hur interaktionen mellan 
handläggare och klient kan förlöpa. De flesta citat är hämtade från dessa, men 
när det gäller tolkningar och analys ligger hela observationsmaterialet som 
grund.  

Makt i ett tredimensionellt perspektiv 
Gaventa (1982) har utvecklat en maktmodell ur den s k tredimensionella ansat-
sen, som tidigare förespråkats av Steven Lukes (1974), och som i sin tur bygger 
på två andra maktdefinitioner; de s k pluralisternas maktdefinition, den endi-
mensionella ansatsen och Peter Bachrachs och Morton S Baratz (1962) makt-
definition, den tvådimensionella ansatsen.  

Enligt den endimensionella ansatsen beskrivs ett maktförhållande mellan två 
personer på följande sätt: ”A has power over B, to the extent that he can get B to 

2 Invandrarbakgrund betyder här att handläggarna tillskriver klienterna etiketten ’invandrare’. 
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do something that B would not otherwise do” (Dahl 1957:202). A:s förmåga att 
genomdriva beslut i öppna eller observerbara konflikter lyfts fram. I den tvådi-
mensionella ansatsen betonas särskilt att A kan bestämma vilka frågor som skall 
avhandlas, dvs A kan in- och utdefiniera vilka frågor som kommer att finnas på 
agendan (se Mathiesen 1982). Därmed uppmärksammas en mindre synlig sida 
av makt.

Möjligheten för parterna att i en maktrelation dels kunna genomdriva beslut 
och dels bestämma vilka frågor som är viktiga att avhandla är dessutom bero-
ende av vilka resurser respektive part har tillgång till inom den domän som 
maktrelationen finns (se t ex Korpi 1985). Dessa ansatser handlar om beteenden 
som är mer eller mindre synliga. Båda har förtjänsten att de sätter fingret på 
asymmetrier i resurser när det gäller maktrelationer. 

Lukes (1974:15, 22) kritik av pluralisternas liksom av Bachrachs och Baratz 
ansats gäller bl a att de alltför mycket uppehåller sig vid individuella beslut och 
beteenden istället för att rikta uppmärksamheten mot de kollektiva krafter som 
mobiliserar asymmetrierna. Lukes eget bidrag, den tredimensionella ansatsen, 
innebär att makt definieras på följande sätt: “A exercises power over B when A 
affects B in a manner contrary to B’s interests” (Lukes 1974:27). Lukes vill 
alltså med denna definition utveckla de andra ansatsernas definitioner genom att 
lyfta fram att A, dels har makt över B genom att få honom att göra vad han inte 
vill göra, och dels har makt att påverka och skapa B:s intressen och önskningar 
(power as influence on consciousness). Makt behöver därför inte vara förbundet 
med öppna eller dolda konflikter. Det kan även handla om mera subtila och 
svårgripbara former av maktutövning som över tid påverkar värderingar och 
styr förhållningssätt (Lukes 1974:24).  

Lukes fokusering på kollektiva processer lyfter fram frågor som berör hur 
dominerande värderingar och föreställningar bildas och verkar. Enligt Gaventa 
kan påverkansprocesser i enlighet med den tredje dimensionens ansats identifi-
eras genom att man lokaliserar de medel genom vilka påverkan sker. Det inne-
fattar t ex studier av sociala myter, språk och symboler, studier av hur informa-
tionsförmedling överförs och hur den verkar, samt studier av medel genom vilka 
dominerande föreställningar eller roller tillerkänns social legitimitet. Gaventa 
sammanfattar: “It may involve, in short, locating the power processes behind 
the social construction of meanings and patterns that serve to get B to act and 
believe in a manner in which B otherwise might not, to A’s benefit and B’s 
detriment” (Gaventa 1982:15 f). 

I Gaventas modell blir maktens relationella karaktär särskilt tydlig. Han 
stannar inte vid att fokusera på A:s möjligheter att agera utifrån de olika 
maktdimensionerna, utan lyfter fram B:s motstånd eller eventuella maktlöshet i 
relation till A i respektive dimension. Gaventa anför vidare att makt respektive 
motstånd och maktlöshet utifrån de tre dimensionerna måste ses som en ver-
kande helhet eftersom det i varje dimension finns maktmekanismer som påver-
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kar hur samspelet mellan parterna kommer att utvecklas. Det betyder bl a att A:s 
makt respektive B:s maktlöshet alternativt motstånd kan verka kumulativt mel-
lan nivåerna, dvs de kan förstärka varandra genom dimensionerna (Gaventa 
1982:23 ff).  

Gaventas modell påvisar några viktiga omständigheter i maktsamspelet som 
får bilda utgångspunkter för min studie. Det innebär att jag utgår ifrån 1) att 
makt och motstånd uppstår i sociala relationer, 2) att fördelning av maktresurser 
inom den domän parterna möts är viktiga för hur maktsamspelet utvecklas, 3) 
att dominerande kollektiva föreställningar är en viktig del av maktsamspelet och 
4) att maktmekanismerna i de olika dimensionerna i modellen kan verka kumu-
lativt vad gäller makt, motstånd och maktlöshet.  

Det tredimensionella perspektivet tydliggör också vissa metodologiska 
svårigheter som uppstår vid empiriska analyser av maktsamspel på individuell 
nivå. Hur studerar man maktsamspelet mellan en aktör som representerar en 
organisation och en annan individuell aktör? Hur synliggör man det som inte 
syns, dvs icke-beslut? Hur identifieras makt som påverkansprocess? De två 
första frågorna kan belysas genom att man studerar hur beslut genomdrivs i 
handläggare-klient-mötet och på vilka frågor som sätts på agendan av vem. När 
det gäller makt som påverkansprocess innebär det, per definition, att A kan 
medverka till att utveckla dominerande kulturella värderingar och ideologiska 
föreställningar. Det handlar alltså om långsiktiga påverkansprocesser genom 
socialisation, politiskt arbete, mytbildning m m, vilket implicerar att sådan 
påverkan inte är möjlig i en enskild interaktionssituation exempelvis i enskilda 
handläggare-klient-mötet inom sjukförsäkringens ram. Ändå står det klart att 
kulturella värderingar och föreställningar spelar en viktig roll i denna typ av 
möten. De utgör en kontextuell förutsättning i mötet, vilket betyder att handläg-
garen kan referera till i samhället dominerande värderingar och föreställningar i 
sin maktutövning gentemot medborgaren. 

Förutsättningar i mötet 
En välfärdsbyråkrati, som försäkringskassan, uppvisar vissa karaktäristiska drag 
som innebär att möten mellan byråkratins representant och medborgaren sker 
under vissa givna förutsättningar. Dessa blir viktiga för samspelet mellan par-
terna, inte minst när det gäller maktrelationen. Några förutsättningar som jag 
särskilt vill lyfta fram är a) handläggarens handlingsutrymme, b) disciplinerin-
gen av medborgaren, c) klientens villighet att låta sig disciplineras, och d) 
’avståndet’ i relationen mellan aktörerna. 
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Handläggarens handlingsutrymme 
En av de mer tongivande forskare som studerat välfärdsbyråkratier är Michael 
Lipsky. Lipsky (1980:3) anför att handläggare i sådana byråkratier, s k gräsrots-
byråkrater, kännetecknas av att de dels har direktkontakt med medborgare, dels 
har en betydande handlingsfrihet i sitt arbete. Organisationens policy tillsam-
mans med regelsystemet och de lokala rutinerna utgör gränser för handlingsfri-
heten. Inom dessa gränser finns ett handlingsutrymme inom vilket handläggaren 
kan agera relativt självständigt i mötet med medborgarna. 

Disciplineringen av medborgaren 
Ytterligare en förutsättning i mötet mellan medborgare och handläggare är att 
handläggaren måste kontrollera att medborgarens behov stämmer överens med 
organisationens specialiseringsområde och att medborgaren underkastar sig 
organisationens mål och arbetssätt, dvs medborgaren måste disciplineras. Disci-
plineringen etableras så snart kontakten påbörjas och fortgår under hela kontakt-
perioden. Jag menar att det analytiskt går att urskilja två parallella discipliner-
ingsprocesser i rehabiliteringsarbetet. Dessa kallar jag 1) den organisatoriska 
konstruktionen av klienten och 2) överföring av organisationsperspektivet. 

1. Den organisatoriska konstruktionen av klienten 
Flera forskare tar upp konstruktionen av klienten som ett grundläggande drag i 
handläggare-klient-relationen (Prottas 1979, Lipsky 1980, Cedersund 1992, 
Johansson 1992). Klientkonstruktionen innebär att medborgaren måste tilldelas 
en byråkratisk identitet, dvs bli erkänd som rättmätig mottagare av organisa-
tionens speciella tjänster. För att bli erkänd som klient inom försäkringskassans 
rehabiliteringsverksamhet måste man vara långtidssjukskriven. 
Dessutom måste klienten sedan han eller hon tillerkänts klientstatus kontrolleras 
kontinuerligt. Klienten måste vara ’värdig’ den service han eller hon får. Miss-
bruk av samhällets gemensamma resurser måste stävjas (Midré 1990:182 ff). I 
rehabiliteringsverksamhet är det främst klientens arbetsförmåga och arbetsvilja 
som kontrolleras. Denna kontroll sker dels genom samtal med klienten, dels 
olika åtgärder inlagda i handläggningsrutiner t ex arbetsprövning och deltagan-
de i rehabiliteringsgrupper, och dels genom tillämpning av regler.  

2. Överföring av organisationsperspektivet
Den övergripande principen i rehabiliteringsarbetet – arbetslinjen – innebär att 
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klienten så snart som möjligt skall återgå till arbete. 3 En effektiv handläggning 
av ärendet underlättas utifrån handläggarens perspektiv om försäkringstagaren 
känner till och är införstådd med organisationsperspektivet. Ofta känner dock 
försäkringstagaren endast vagt till detta. Att implementera eller överföra organi-
sationsperspektivet till klienten blir därför ett viktigt moment i handläggarens 
yrkesutövning (se Jonsson 1996a). 

Att låta sig disciplineras 
Möjligheten att disciplinera medborgaren kan ställas i relation till medborgarens 
villighet att låta sig disciplineras. Medborgarens villighet att låta sig disciplin-
eras kan förklaras av i huvudsak två drag i handläggare-klient-relationen, näm-
ligen 1) relationens icke frivilliga karaktär och 2) den asymmetriska fördelnin-
gen av maktresurserna.  

1. Relationens ofrivilliga karaktär 
Lipsky (1980:45 ff) anför att medborgarens kontakt med gräsrotsbyråkratin inte 
kan betraktas som frivillig i så motto att den service som den tillhandahåller 
oftast inte kan fås någon annanstans. Kontakten med försäkringskassan är i hög-
sta grad ofrivillig. Få människor som omfattas av den allmänna sjukförsäkrin-
gen vill eller kan avstå från sin rättmätiga ekonomiska ersättning. Detta leder till 
att klienten hamnar i ett stark beroendeförhållande till handläggaren. Beroende-
förhållandet utgör i sig en förutsättning för överordning-underordning och där-
med ett möte där relationen är ojämlik eller asymmetrisk. 

2. Asymmetriska maktresurser 
Genom sin position i organisationen har handläggaren tillgång till viktiga struk-
turella maktresurser som stöd för att upprätthålla och förstärka sin auktoritet. 
Maktresurserna blir ett medel för att upprätthålla asymmetrin i det faktiska 
mötet. Exempel på sådana resurser är kunskap om hur organisationen fungerar, 
tillgång till klientakten som informationskälla och ersättningssystemets ut-
formning. Även lokalernas fysiska utformning och att mötet sker på handläg-
garnas hemmaplan förstärker asymmetrin i relationen till handläggarens förmån. 
För handläggarna är används oftast dessa självklara resurser på ett oreflekterat 
sätt.

Ofrivilligheten i relationen och handläggarens större tillgång till maktresurser 
innebär att klientens möjligheter att motstå disciplineringen begränsas. En viss 

3 Arbetslinjen inom socialpolitiken betyder att insatserna ses som tillfälliga. Det normala är att 
medborgaren skall försörja sig själv. Arbetslinjen är en djupt förankrad uppfattning om arbetets 
värde för individen och samhället. Den innefattar både rätten och skyldigheten att arbeta. Kring 
decennieskiftet 1980/90 genomfördes en rad reformer med syfte att åstadkomma en uppstramning 
av sjukförsäkringssystemet. Reformerna gick under samlingsnamnet, den “nya arbetslinjen” (Prop 
1990/91:141, RFV allmänna råd 1991:12). 
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påverkansmöjlighet har dock klienten. Den uppkommer genom att handläggaren 
i viss mån är beroende av klientens medverkan för att kunna utföra sitt arbete 
(Lipsky 1980:57). 

”Avståndet” i relationen 
Ett personligt möte mellan en klient och en handläggare är en social relation 
som skiljer sig från ett personligt möte i vardagen. Mötet kan beskrivas som ett 
möte mellan två rollinnehavare – handläggaren respektive klienten. Mötet har 
alltså en institutionell karaktär. En aspekt av det institutionella mötet är att det 
finns ett avstånd inbyggt i relationen. Roine Johansson (1992:77) beskriver 
”avståndet” i klientrelationen som så att det i relationen finns en närhet utan 
motsvarande direkthet. Det betyder att det i ett personligt klientmöte finns tids-
mässig och rumslig närhet, men genom att den ena parten representerar en or-
ganisation och den andra är en organisatorisk konstruktion finns inte motsva-
rande grad av direkthet. Med direkthet menas parternas möjlighet att förutsäga 
och tolka varandras responser. Avståndet i klientrelationen försvårar alltså par-
ternas möjlighet att förutsäga och tolka varandras responser. Man kan dock 
tänka sig att mötets personliga karaktär gör att avståndet till en del kan över-
bryggas under ett möte eller om parterna träffas upprepade gånger. Om 
avståndet minskar ökar handläggarens möjlighet att förstå klienten och anpassa 
åtgärderna därefter. En handläggare som förstår sin klient väl har större 
möjligheter att inom sitt handlingsutrymmet agera så att klientens behov och 
önskningar tillgodoses och att överföra organisationsperspektivet till klienten. 

Två möten 
I detta avsnitt presenteras två exempel på möten mellan handläggare och klient. 
Namnen är fingerade. 

Exempel 1: Möte mellan klienten George och handläggaren Paula 

George har besökt kontoret flera gånger. Idag har han fått vänta ett tag och 
påpekar detta när han äntligen ropas in. Paula tar ingen notis om Georges kom-
mentar, utan frågar istället hur han mår. George tar tillfället i akt att beklaga sig 
över sin onda axel. Han beskriver sina sjukdomsbesvär. Pekar på axeln och 
upprepar sig. Han är missnöjd med sin läkare som inte tycks förstå hans besvär 
och som skrivit ut medicin som inte hjälper. Han säger att han inte sover på 
grund av sin värk. Han har sökt sin läkare akut för att påtala att medicinen inte 
hjälper, men endast fått en hälsning via sköterskan att medicinen är den bästa 
som går att få. Han väntar dessutom fortfarande på en grundligare undersökning 
av axelskadan. Paula lyssnar artigt och avbryter så snart tillfälle ges genom att 
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flika in: ”Det är nog bäst att du ringer sjukhuset själv för att ta reda på när un-
dersökningen kan bli aktuell”. Hon tillägger också: ”Jag kan inte uttala mig om 
behandlingen då jag inte har någon medicinsk kompetens”. 
Paula tar därefter över initiativet och förklarar att: ”Syftet med dagens träff är 
att prata om hur vi skall få igång dig i ett arbete så snart som möjligt eftersom 
din sjukskrivning snart går ut”. 

George bedöms ha hel arbetsförmåga i ett lättare arbete än det han hade in-
nan han fick sin skada. Till saken hör att George under den tid han varit sjuk har 
förlorat sitt arbete. För hans del gäller det därför att söka nytt arbete och han 
hänvisas till arbetsförmedlingen. 

George berättar nu om hur han under de senaste veckorna har undersökt 
möjligheten att starta eget. Han ger en utförlig beskrivning av de kontakter han 
har tagit och resultatet av dessa. Han är bekymrad över hur ekonomin skall 
kunna lösas. Hans ansträngningar verkar grundade i en genuin önskan att få ett 
arbete för att familjen ska kunna behålla sin nuvarande levnadsstandard. Han 
vill att hans barn ska få de möjligheter som han själv inte fått och att de skall 
kunna leva ett bra liv i Sverige. George lyckas berätta mycket om sin livssitua-
tion när han beskriver de ansträngningar han gjort för att få ett arbete. 

Är planerna att starta eget realistiska? Orkar George att genomföra så stora 
planer just nu när han varit borta från arbetsmarknaden så länge? Är det inte 
bäst att försöka arbetsträna och successivt öka arbetstempot? Paula ställer dessa 
frågor samtidig som hon försöker framhålla att hon inte tvivlar på Georges 
kompetens och kvalifikationer. 

Resultatet av mötet blir att George sjukersättning förlängs så att han får ytter-
ligare tid att vila sin skada och längre tid att ordna med nytt arbete. 

Exempel 2: Mötet mellan klienten Irena och handläggaren Malin 

Irena kommer in i rummet tillsammans med tolken. Hon suckar tungt när hon 
stiger in i rummet och hälsar på Malin. Malin kommer därefter in på syftet med 
dagens träff. Hon säger: ”Vi skulle träffas idag för att diskutera hur du skall 
komma igång med arbetsträning”. (Under mötet talar handläggaren med tolk, 
medan klienten svarar på dålig svenska.) 

Arbetsträning är alltså huvudtemat under mötet. Malin konstaterar att Irena 
efter test anses ha en halv arbetsförmåga. Därför måste hon, enligt försäk-
ringskassans perspektiv, så snart som möjligt återgå i arbete. Irena tror inte själv 
på idén. Hon har ju ont överallt, tryck och smärta i bröstet, magbesvär. Hon 
förklarar sina sjukdomsbesvär samtidigt som hon pekar på bröstet och magen. 
Hur ska hon då kunna arbeta? Dessutom har hon ont i benen och i armarna. Hon 
pekar på benen och tar sig kring handlederna. Hon har inte blivit ordentligt un-
dersökt av sin läkare, säger hon. Hon kan inte hålla i tidningen mer än några 
minuter. Hur ska hon då orka åka till och från arbetet? Hemma orkar hon ju 
ingenting.  
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Malin låter sig inte bevekas. Hon bekräftar att hon vet att Irena har smärtor. 
Det finns läkarintyg på detta. Men tillägger hon, ”man kan arbeta trots att man 
har smärtor”, och ”ingen förväntar sig att du (Irena) skall utföra något tungt 
eller monotont arbete”. Irena upprepar att hon inte tror på idén. Malin nämner 
åter att hon grundar förslaget på det test av Irenas arbetsförmåga som gjorts. 
Malin förklarar att hon handlar ”enligt reglerna”. Irena säger att hon förstår att 
det inte är Malin som bestämmer reglerna, men hon vädjar till Malin att försöka 
hjälpa henne på något sätt. Hon nämner också att hon har en väninna som fått 
förtidspension fast hon inte är sämre än Irena. Malin förklarar att reglerna har 
blivit hårdare och att hon bara håller sig till dem. Hon fortsätter med att förklara 
att arbetsträningen måste komma igång nu eftersom Irenas sjukbidrag skall om-
prövas snart. Arbetsträning är nödvändig för att försäkringskassan skall få fram 
ett underlag för att bedöma om Irena skall tillbaka till arbete eller om det ska bli 
sjukbidrag eller inte. Irena blir orolig och undrar hur det blir med det femtiopro-
centiga sjukbidrag som hon redan har. Jo, svarar Malin, Irena anses vara arbet-
soförmögen till 50 procent. Det kvarstår. Arbetsträningen gäller de resterande 
50 procenten. Malin förklarar därefter hur arbetsträningen kan gå till.  

Irena verkar till slut acceptera att hon måste arbetsträna för att eventuellt 
kvalificera sig för sjukbidrag. Hon suckar och säger att hon ska försöka göra 
som Malin vill, fast hon tror att det blir svårt med arbetsresor och allt. Malin 
försöker uppmuntra Irena genom att inflika att hon kanske kommer att känna sig 
bättre om hon kommer ut i arbete och får arbetskamrater. Hon har ju varit om-
tyckt av sina arbetskamrater på sin tidigare arbetsplats. 

Beslutet blir att Malin skall kontakta en konsult vid Samhall för att förmedla 
en kontakt mellan konsulten och Irena. 

Maktsamspelet i ett tredimensionellt maktperspektiv 
Hur kan man förstå samspelet i handläggare-klient-relationen från ett tredimen-
sionellt maktperspektiv? I detta avsnitt kommer jag att med hjälp av den teoreti-
ska modell som jag inledningsvis presenterade tolka studiens empiriska mate-
rial. Som läsaren kommer ihåg omfattar denna modell dimensionerna 1) ge-
nomdrivande av beslut, 2) in- och utdefiniering av frågor och 3) referenser till 
dominerande värderingar och föreställningar. Maktsamspelet kommer alltså att 
gestaltas i dessa tre dimensioner. Jag utgår därvid i huvudsak från de två refere-
rade exemplen. 

Genomdrivande av beslut

Inför mötet med klienten studerar handläggaren ärendet och tänker igenom vilka 
åtgärder som skulle kunna passa. Handläggningsrutinerna innehåller ett antal 
etappmål som vart och ett erbjuder ett eller flera åtgärdsalternativ. Lämpliga 
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åtgärder föreslås utifrån var i rehabiliteringsprocessen klienten bedöms befinna 
sig. Man kan säga att klientens behov sammanjämkas med en begränsad arsenal 
av åtgärder. Handläggningsrutinerna och åtgärdsreportoaren utgör alltså ramar 
för möjliga beslut. Klientbehov som går utöver dessa ramar kan inte mötas med 
mindre än att handläggaren försöker ändra ramarna genom att finna nya eller 
nya kombinationer av åtgärder. I de fall det sker kan man säga att handläggaren 
använder sitt handlingsutrymme för att tillvarata klientens intresse, dvs intar ett 
klientorienterat förhållningssätt (se Jonsson 1996a). 

Under mötena kunde jag tydligt iaktta hur handläggaren efter den första inle-
dande hälsningsfasen började förbereda klienten för det beslut som de tillsam-
mans förväntas komma fram till under mötet. Vägen dit startar med att handläg-
garen inledningsvis berättar om syftet med dagens träff. Av syftesbeskrivningen 
framgår nästan alltid vad slutmålet förväntas bli.  

Presentationen av syftet kan lyda som i Exempel 2: ”Vi skulle träffas idag för 
att diskutera hur du ska komma igång med arbetsträning” Efter denna inledning 
presenterar handläggaren arbetsträningens mål med direkt referens till rehabili-
teringens övergripande mål – att så snart som möjligt komma igång i arbete, och 
därefter hur arbetsträningen praktiskt skall gå till.

Underförstått i handläggarens agerande finns en förväntan att klienten aktivt 
skall engagera sig i sin rehabilitering. Aktivt engagemang kan en klient visa 
genom att ställa frågor kring de etappmål eller åtgärder som handläggaren 
föreslår. Ett sådant agerande från klientens sida visar enligt handläggarna att 
klienten tar ansvar för sin egen livssituation – klienten bedöms därmed som 
arbetsvillig. Det ”ideala” mötet från handläggarens perspektiv slutar med att 
klienten accepterar den föreslagna åtgärden, ibland med en viss modifikation 
när det gäller lämplig tidpunkt, plats för arbetstest eller val av rehabiliteringsak-
tör.

Klienter som aktivt eller passivt ifrågasätter den föreslagna åtgärden anses 
också ifrågasätta grundvalarna för rehabiliteringen och misstänks därför vara 
arbetsovilliga. I mötet med en sådan klient tenderar handläggaren att vara nega-
tiv till att göra justeringar i de redan inplanerade åtgärderna. Handläggaren intar 
alltså ett organisationsorienterat förhållningssätt (se Jonsson 1996a). 

Hur använder handläggaren sina maktresurser? Hur lyckas klienten påverka 
beslut? Låt mig ge några exempel tagna från de refererade exemplen. När det 
gäller klienten George i Exempel 1 behöver handläggaren inte lägga ned någon 
större energi på att ”lära” George organisationsperspektivet. Hon ställs inte 
inför några svårigheter som gör att hon måste reflektera över sitt eget hand-
lande, utan kan rutinmässigt följa den ”normala” ärendehandläggningen. Man 
kan säga att ärendet kan handläggas utifrån en generell karaktär. George pro-
testerar visserligen av och till öppet mot klientkonstruktionen, men hans protest 
nonchaleras av handläggaren Paula. Genom denna protest visar George att han 
kräver respekt för sin person (Goffman 1967). 
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När George beskriver de ansträngningar han gjort för att erhålla ett arbete får 
man intryck av att han gått grundligt till väga. Han nämner att han ”inte ligger 
samhället till last som vissa andra invandrare”. Han anstränger sig för att kunna 
försörja sin familj och för att hans barn skall få en bra framtid. George lyckas 
visa att han är en värdig klient. Därigenom vinner han handläggarens förtroende 
och hon blir engagerad i hans situation. Sitt engagemang visar hon när hon t ex 
försöker få klienten att satsa på ett arbetsalternativ som enligt henne verkar vara 
mera realistiskt i förhållande till hans arbetsförmåga än hans eget alternativ. 
Hon försöker dämpa hans iver, utan att förta hans självkänsla. I slutet av mötet 
använder hon sitt handlingsutrymme för att ge honom en favör eller belöning. 
Han kommer att få sjukersättning ytterligare en tid. Det beslut som handlägga-
ren tänkt genomdriva kan verkställas, men med vissa eftergifter för klientens 
önskemål.

För klienten Irena i Exempel 2 gäller det motsatta. Irena faller lätt in i klien-
trollen, men är inte mottaglig för organisationsperspektivet. Redan när hon 
kliver in i rummet visar hon tydligt att hon upplever livet tungt och bekymmer-
samt. Irena kan inte alls tänka sig att arbeta och har därför heller inga förslag på 
hur hon skall kunna komma igång i arbete. Hon ser endast hindren. Hon förstår 
inte alls varför ”arbetslinjen” måste gälla henne. Eftersom hon protesterar mot 
grundvalen för organisationen ifrågasätts hennes arbetsvilja. 

Hur hanterar handläggaren Malin situationen? Malin visar tydligt att hon ser 
det som sin uppgift att motivera klienten att arbetsträna. Det visar hon genom att 
hon lägger ner mycket energi på att försöka ”lära ut” vilka regler och rutiner 
som gäller. Dessutom talar hon om för klienten hur situationen bör tolkas ur ett 
organisationsperspektiv. Hon säger: ”Jag vet att du har dina besvär. Det står 
också i dina intyg, men utredningen visar att du har en halv arbetsförmåga”. 

Läkarintyg och intyg från arbetstester blir ofta utgångspunkt för att förklara 
varför klienten förväntas medverka till beslut om åtgärder. Detta trots att de 
bedömningar som framkommer i intygen inte alltid stämmer med klientens egen 
bedömning. I citatet ovan bekräftar handläggaren att hon förstår klientens per-
spektiv, samtidigt som hon tydligt talar om att det inte är klientens perspektiv 
som gäller här och nu. Det är arbetsträning som gäller. Hot om indragning av 
sjukersättning används som styrmedel. Slutresultatet blir att klienten tvingas 
böja sig för handläggarens byråkratiska auktoritet. Här blottas en grundläggande 
svårighet som tycks vara inbyggd i klientmötet. De beslut som fattas under ett 
möte förväntas vara en samarbetshandling, men samarbete måste ske på organi-
sationens villkor. Utifrån detta blir min bedömning är att klienten Irena väljer 
fel strategi när hon anför sin sak. När handläggaren på detta sätt tvingas att välja 
mellan organisationens perspektiv och en arbetsovillig klients perspektiv, väljer 
hon organisationens. 

Genomdrivandet av beslut utgör alltså ett centralt element i maktsamspelet i 
handläggare-klient-relationen. Det faktum att handläggaren planerar vilket bes-
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lut man helst skall komma fram till innebär att handläggaren har ett grundläg-
gande övertag över klienten under mötet. Samtidigt är det viktigt att notera att 
genomdrivande av beslut kommer att gestalta sig olika beroende på om klienten 
i interaktionen kring organisationsperspektivet kommer att uppfattas som ar-
betsvillig respektive arbetsovillig. 

In- och utdefiniering av frågor 

Handläggaren sätter alltså upp syftet med träffen innan klienten kallas till mötet. 
För att handlägga ärendet rationellt försöker handläggaren styra klienten så att 
syftet uppnås. Handläggaren har varken tid eller möjlighet att väga in alla fak-
torer som klienten kan tänkas vilja anföra. Därför försöker handläggaren sätta 
upp gränser för vilka frågor som skall finnas med respektive inte finnas med på 
dagordningen under träffen. Handläggaren tar därför initiativ att leda in samtalet 
på de frågor som är väsentliga för att hon skall kunna fullfölja sina ar-
betsuppgifter, dvs frågor som rör arbete och arbetsförmåga. Exemplen visar att 
handläggarna i de observerade mötena avbryter klientens utläggning om sjuk-
domsbesvär, trassel i kontakter med sjukvården, andra personliga problem osv. 
När samtalet väl har kommit in på frågor som direkt kan kopplas till organisa-
tionens specialiseringsområde ges klienten betydligt större utrymme.  

Genom att klienten i Exempel 1 gärna uppehåller sig vid arbetstemat låter 
handläggaren honom prata utan att avbryta. Därigenom får han stort utrymme 
att berätta mycket om sig själv; vad han tycker och känner, vilka hans ambi-
tioner är osv. Handläggaren får därigenom en omfattande bild av hur hans so-
ciala situation ser ut och därmed minskas avståndet i handläggare-klient-
relationen. Denna förståelse använder handläggaren för att modifiera det tänkta 
beslutet efter klientens behov och önskningar. 

Klienten i Exempel 2 lyckas inte lika bra. Hon talar tydligt om att hennes mål 
inte är att återgå till arbete och klassas därför av handläggaren som arbetsovil-
lig. Eftersom hon själv inte ser några möjligheter att arbeta och heller inte vill 
delta i någon diskussion om hur hon skall kunna komma igång i arbete begrän-
sar handläggaren hela tiden hennes talutrymme. Klientens försök att få för-
ståelse för sin specifika livssituation misslyckas och därmed kan hon inte över-
brygga avståndet i relationen. 

Även när det gäller in- och utdefiniering av frågor gäller alltså att klientens 
arbetsvilja respektive arbetsovilja påverkar samspelet. Arbetsvilliga klienter 
tenderar att få större talutrymme och kan därmed minska avståndet i hand-
läggare-klient-relationen, medan arbetsovilliga klienter har svårt att placera för 
dem angelägna frågor på dagordningen och de kan inte heller överbrygga 
avståndet i relationen. 
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Referenser till dominerande värderingar och föreställningar 

Information om organisationens mål, vilka krav som ställs på klienten och upp-
lysning om vilka regler och rutiner som gäller är viktiga verktyg när handlägga-
ren skall överföra organisationsperspektivet till klienten. I alla möten finns detta 
moment mer eller mindre explicit med. Vid överföringen använder handlägga-
ren ofta argument som refererar till dominerande kulturella värderingar och 
föreställningar kring arbete och arbete i förhållande till sjukdom (se även Jons-
son 1996b). Speciellt tydliga blir argumenten när det gäller klienter som uttry-
cker att de inte delar organisationen övergripande princip. Ofta handlar det i 
dessa fall om klienter som uppfattas omfatta värderingssystem, som kan sam-
mankopplas med deras invandrarbakgrund. Exempelvis kan en handläggare till 
en invandrarkvinna som inte vill arbetsträna säga: ”I Sverige har var och en 
skyldighet att försörja sig själv”. En invandrarman i femtioårsåldern som 
påpekar att han har gjort rätt för sig och han anser att det nu är det dags för hans 
barn att ta över familjens försörjning kan få höra följande uttalande från sin 
handläggare: ”Du är fortfarande ung. Du har många år kvar till pension”. 

Med dessa argument försöker man få klienterna att förstå vad som förväntas 
av dem utifrån ett svenskt perspektiv. Frågor som jämställdhet mellan könen, 
försörjningsplikt, och ”normal” pensionsålder tillhör de områden som ofta 
berörs.

Handläggarna har bestämda bilder av invandrarklienter. Det framkommer i 
en studie som gjorts vid samma försäkringskassekontor som här studeras (Soy-
dan 1995). Dessa bilder kan beskrivas som ackumulerade föreställningar om 
invandrare som försäkringstagare. I dessa bilder ingår föreställningar som kan 
kategoriseras som antingen dispositionella faktorer eller situationella faktorer. 
Till dispositionella faktorer räknas att invandrarklienterna har annorlunda kul-
turella värderingar när det gäller sjukdom, smärta, arbete, och familj, och till 
situationella faktorer att invandrare ofta anses lever i en specifik situation som 
innebär att de kan ha språkproblem, vara utsatta för diskriminering och ofta ha 
speciella svårigheter på den svenska arbetsmarknaden. Att handläggarna har 
dessa bilder innebär inte att de är omedvetna om att invandrare som kategori är 
en heterogen grupp. Det fungerar snarare så att i vissa möten mobiliseras 
handläggarens generaliserade bilder av invandrarklienter (Soydan 1995:127). 
Ärendet kommer att klassas som ett invandrarärende med specifik karaktär. 

Många invandrarklienter i observationsmaterialet anför också, precis som 
klienten Irena i Exempel 2, att de visst kan tänka sig att arbeta, men att sjuk-
domen hindrar dem från att arbeta. Först när de blir friska vill de arbeta. Från 
handläggarnas sida betecknas detta ofta som ’invandrarargument’ och leder till 
misstankar om arbetsovilja.  

I mångt och mycket stämmer Irena med handläggarens generaliserade bild av 
en invandrarkvinna från ett medelhavsland. Hon uppvisar speciella karak-
täristika som handläggaren Malin sätter i samband invandrarskapet. Malin 
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försöker hantera situationen genom att säga: ”Man kan arbeta, trots att man har 
smärtor. Ingen förväntar sig att du skall göra något tungt eller monotont jobb”. I 
citatets första mening finns en referens till värderingar och föreställningar som 
är dominerande i det svenska samhället. När handläggaren Malin säger att ”man 
kan arbeta trots att man har smärta” föranleds uttalandet av handläggarens er-
farenhet av att invandrarkvinnor ofta inte anser sig kunna arbeta förrän deras 
smärta är helt borta. ”Att arbeta trots smärta” stämmer enligt handläggarna bät-
tre överens med svensk syn på förhållandet mellan sjukdom och arbetsförmåga. 
Genom den andra meningen markerar hon att hon redan tagit hänsyn till Irenas 
individuella behov. 

I Irenas fall är det fullt möjligt att en del av hennes ovilja eller oförmåga att 
ta till sig organisationsperspektivet bottnar i hennes annorlunda kulturella 
värderingar och föreställningar kring sjukdom och arbete och att hon därför inte 
är mottaglig för handläggarens argument. Ytterligare en svårighet som finns 
med i detta möte, liksom i många andra möten, är de kommunikationshinder 
som beror på Irenas dåliga svenska och bristande kulturella kompetens. I detta 
samtal tolkas endast handläggarens repliker. Men även i samtal som genomförs 
med professionella tolkar och i enlighet med god tolksed hjälper det endast till 
att överbrygga de rent språkliga hindren i interaktionen. Jag menar att det ofta 
inte bara är språkliga hinder i kommunikationen. Parternas olika utgångspunkter 
gör att de inte riktigt kan förstå varandra utan var och en agerar utifrån sina pre-
misser. Det är ett problem som inte kan avhjälp med tolk. Den bristande över-
ensstämmelsen mellan premisserna innebär att referenser till dominerande 
värderingar och föreställningar om arbete, sjukdom, m m i möten med klienter 
som Irena sällan fungerar. Klientens ovilja eller oförmåga att ta till sig organisa-
tionsperspektivet verkar ur ett maktperspektiv som motstånd. Under själva 
mötet använder handläggaren sin byråkratiska auktoritet för att tvinga klienten 
att delta i de planerade åtgärderna, trots att handläggaren efter mötet uttrycker 
tveksamhet om att effekterna kommer att ha avsedd verkan på längre sikt. Hen-
nes generaliserade bild av kvinnor som Irena är att de så småningom kommer 
att få förtidspension. 

Klienten George visar att han är medveten om att handläggarna har bestämda 
bilder av invandrare. Han talar tydligt om att han delar svenska värderingar. 
Handläggaren kategoriserar honom som en invandrare, men hans ärende kan 
handläggas som ett ”normalt” ärende, dvs utifrån dess generella karaktär. 

Sammanfattningsvis kan vi se att handläggarna i alla klientmöten försöker att 
överföra organisationsperspektivet. När klientens agerande uppfattas som mot-
stånd mot organisationsperspektivet försöker handläggaren motivera varför 
detta perspektiv bör gälla genom att referera till dominerade värderingar och 
föreställningar. Särskilt tydligt framkommer sådana referenser i möten med 
invandrarklienter. Referenserna fungerar dock dåligt. Handläggaren misslyckas 
alltså med att påverka klienten. Med andra ord kan man säga att de resurser som 
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handläggarna använder inte är adekvata för att påverka vissa invandrarklienter 
(jfr Soydan 1995:163). Sådana ärenden uppfattas ha en specifik karaktär relat-
erad till klientens invandrarskap. Att inte ta till sig organisationsperspektivet 
kan verka som motstånd i ett maktsamspel. 

Två särskiljande kriterier – slutkommentar 
I det empiriska materialet framträder två centrala aspekter eller kriterier med 
avgörande betydelse för hur maktsamspelet kommer att förlöpa. Det första 
kriteriet handlar om att klienter uppfattas som arbetsvilliga respektive arbetso-
villiga, medan det andra kriteriet handlar om i vad mån invandrarärenden kan 
handläggas efter dess generella respektive specifika karaktär. Handläggarnas 
uppfattning av klienters arbetsvilja respektive arbetsovilja och i vad mån invan-
drarärendena har en generell respektive specifik karaktär kan alltså betraktas 
som två särskiljande kriterier i maktsamspelet mellan handläggaren och invan-
drarklienten som har betydelse för hur handläggarna kommer att agera i mötet. 
Invandrarklienternas språkliga och kulturella kompetens kommer att påverka 
hur de i sin tur kan mobilisera motstånd. Ytterligare en aspekt som finns med i 
maktsamspelet mellan de två parterna är att alla klienter som visar tecken på 
arbetsovilja kommer att uppfattas som problematiska av handläggarna. Det-
samma gäller för invandrarärenden med specifik karaktär. Jag kommer att ut-
veckla detta i följande avsnitt. 

Klientens arbetsvilja respektive arbetsovilja 
I den svenska socialpolitiken i stort finns en stark känsla för arbetets betydelse 
för människors välbefinnande och samhällets utveckling. Arbetslinjen utgör en 
traditionell grundpelare i det svenska sjukförsäkringssystemet. I försäkringskas-
sans ärendehantering blir frågor som rör klientens arbetsförmåga och arbetsvilja 
väsentliga i samspelet. Det får till följd att försäkringskassan utgör en potentiell 
arena för konflikter med klienter som inte tydligt visar att de är arbetsvilliga 
(Soydan 1995:150). Klienten George är helt inne på arbetslinjen, dvs hans och 
organisationens mål sammanfaller. Han bedöms arbetsvillig. Irena däremot 
misstänks vilja bli förtidspensionerad. Hennes sätt att agera implicerar arbetso-
vilja, trots att hon bedöms ha arbetsförmåga. Därmed är hon på kollisionskurs 
med organisationsperspektivet. 

Att ha samma perspektiv som organisationen underlättar möjligheterna att få 
bra service. Lyhördhet för organisationsperspektivet är också en viktig resurs 
när man vill protestera mot något. En klient som är arbetsvillig får tillträde till 
handläggarens öra och kan därigenom bryta ner avståndet i handläggare-klient-
relationen. Minskat avstånd leder till att handläggaren bättre förstår klientens 
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situation. Det hjälper handläggaren att individualisera ärendet. Handläggaren 
kan i dessa fall använda sitt handlingsutrymme på ett sådant sätt att det gagnar 
klienten, t ex genom att föra klientens talan inför socialförsäkringsnämnden, 
ändra rehabiliteringsinsats eller bevilja en förlängd rehabiliteringsperiod. 

I mötet med en klient som försöker vidhålla ett perspektiv som strider mot 
organisations perspektiv kommer handläggaren att lägga ner mycket energi på 
att förklara vad det är som gäller. En klient som uppehåller sig vid sam-
talsämnen som av organisationen anses vara irrelevanta blir effektivt stoppad. 
Att hålla fast vid sitt perspektiv och att ta upp för organisationsperspektiv ovid-
kommande frågor, exempelvis sina sjukdomssymtom, minskar klientens 
möjlighet att påverka det beslut som handläggaren redan före mötet förutsatt. 

Invandrarärendenas generella respektive specifika karaktär 
Som jag tidigare nämnt riktar sig Försäkringskassans rehabiliteringsverksamhet 
till personer som är långtidssjuka och som behöver stöd för att komma igång i 
arbete. Man kan därför säga att alla ärenden har en generell karaktär. Idealt skall 
alla ärenden behandlas ungefär lika, dvs utifrån dess generella karaktär. Disci-
plineringen kan ses som ett medel för att underlätta ärendehanteringen utifrån 
ärendenas generella karaktär. 

Varje ärende har också en specifik karaktär. Medborgaren kommer till för-
säkringskassan med sina personliga egenskaper, sin erfarenhet och specifika 
livssituation. Konsekvenserna av handläggningen efter ärendenas generella 
karaktär kommer därför att bli olika beroende i vad mån handläggaren bedömer 
det möjligt att inom sitt handlingsutrymme individualisera ärendet, dvs ta hän-
syn till ärendets specifika karaktär. 

I mötet med invandrarklienter kommer relationen mellan ärendets generella 
och specifika karaktär att utgöra startpunkt för hur handläggaren kommer att 
agera i mötet. En invandrarklient som delar organisationens perspektiv är lätt att 
disciplinera, medan en invandrarklient som inte delar detta perspektiv är svårare 
att disciplinera. 

En klients viktigaste resurser i mötet med rehabiliteringshandläggaren är 
språklig och kulturell kompetens. Klienter som  –  från ett svenskt perspektiv  – 
har stora språkliga och kulturella resurser har lättare att tolka handläggarens 
utspel och plädera för sin sak. Man kan säga att deras kompetens att kommu-
nicera på organisationens villkor kan ses som en resurs i maktsamspelet med 
handläggaren. För den som kommer från en kulturell bakgrund som avsevärt 
skiljer sig från den svenska blir mötet med rehabiliteringsverksamheten ofta 
frustrerande och obegripligt. Invandrarskapet blir ett hinder för att mobilisera 
maktresurser inom sjukförsäkringens domän. Även om klienten utifrån sitt per-
spektiv agerar rationellt är de resurser som han eller hon tar till sin hjälp inte 
effektiva om de inte inbegriper återgång till arbete. Genom att parterna saknar 
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gemensam plattform när det gäller värderingar och föreställningar om centrala 
sociokulturella element har de svårt att anpassa sig till varandra i interaktionen. 
Det visar sig bl a när handläggaren försöker överföra organisationsperspektivet 
till dessa klienter. En sådan klient blir därför svår att disciplinera. Handläggarna 
kan även i dessa fall använda sin byråkratiska auktoritet för att genomdriva 
rehabiliteringen utifrån handlingsrutiner och åtgärdsreportoar. Men i ett längre 
perspektiv innebär organisationens brist på verksamma arbetsmodeller i mötet 
med invandrarklienter som inte delar de dominerande värderingarna och 
föreställningarna att rehabiliteringen inte når avsedd verkan. Klientens låga 
engagemang i de planerade åtgärderna leder till att de inte kommer att fungera. 
Rehabiliteringshandläggarna bekräftar att många långtidssjuka invandrarklienter 
får gå igenom processen flera gånger och att det ofta leder till att de så smånin-
gom ’bevisar’ att de inte har någon arbetskapacitet, dvs i ett längre tidsperspek-
tiv kommer de att beviljas förtidspension. 

Sammanfattningsvis kan man säga att medborgarens upplevelse av makt-
löshet i mötet med välfärdsbyråkratier beror på flera faktorer som kan knytas till 
organisatoriska förutsättningar. Ofta finns det en motsättning mellan medborga-
rens förväntningar på att få service utifrån sina unika behov och handläggarens 
önskan att kunna utföra sitt arbete rationellt. Organisationen kan bara ge den 
service den är specialiserad på, klientens behov är ofta mer omfattande. 

Disciplineringen underlättas om klienten samtycker till arbetslinjen, dvs av 
handläggarna bedöms vara arbetsvillig. Arbetsvilliga klienter kan lättare än de 
arbetsovilliga påverka besluten och föra in sina angelägna frågor på dag-
ordningen. Handläggarna kan när det gäller arbetsvilliga klienter också använda 
sin handlingsfrihet för att stödja klienten, medan de tenderar att använda byråk-
ratisk auktoritet för att genomdriva beslut och se till att de för organisationen 
viktiga frågorna avhandlas under ett möte. 

Särskilt svåra att handlägga är invandrarärenden som anses ha en specifik 
karaktär, dvs de fall där klienten uppfattas ha andra kulturella värderingar och 
föreställningar än svenska. I dessa möten misslyckas ofta handläggarna att 
påverka klienterna. Man kan säga att handläggarna saknar metoder att överföra 
organisationsperspektivet till dessa klienter. Klientens annorlunda 
förhållningssätt blir ett skydd för påverkan. Även i dessa fall genomdrivs beslut 
med byråkratisk auktoritet.  

Arbetsovilliga klienter är problematiska för handläggarna att arbeta med, 
likaså klienter med andra kulturella värderingar. Ofta går dessa två aspekter 
hand i hand. Dessa båda ’problematiska’ aspekter – arbetsovilja och invand-
rarärendenas specifika karaktär – förstärker på så sätt varandra. De utgör viktiga 
kriterier i maktsamspelet mellan handläggaren och klienten. 
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10. Att möta myndigheter i småstad 

HELENA HOLGERSSON

Inledning
Fokus i såväl den politiska debatten som forskningen kring integration och et-
nisk diskriminering ligger i hög grad på ”svenskglesa” förorter i storstad. Det 
framstår ibland nästan som att ”invandrare”1 uteslutande bosätter sig i dessa 
områden, vilket är långt ifrån fallet. Av de asylsökande och kvotflyktingar2 som 
fick permanent uppehållstillstånd år 2005 bosatte sig exempelvis enbart runt 25 
procent i Stockholm, Göteborg eller Malmö (Integrationsverkets statistik, 
2005). Jag vill i denna artikel rikta uppmärksamheten mot de människor som 
etablerar sig på mindre orter. Hösten 2003 intervjuade jag ett tiotal till Sverige 
relativt nyanlända människor som inför introduktionsperioden kommunplacerats 
i det lilla samhället Vårgårda i Västergötland3, men sedan själva valt att etablera 

1 Någon fastslagen definition av begreppet ”invandrare” finns inte. ”Invandrare” kan 
både vara en administrativ kategori bestående av personer som ”flyttat till Sverige från 
annat land och folkbokförts här” (Ds 2000:43:48) och ett i vardagligt tal frekvent använt 
begrepp som ofta snarare refererar till en persons utländska (ofta utomeuropeiska) utse-
ende än hennes/hans medborgarskap (se Brnic 2002, Jonsson 1997a). Jag använder i 
denna text endast den administrativa definitionen. Vilken betydelse begreppet har i citat 
från intervjupersonerna har jag inte i detalj analyserat, men mitt intryck är att de 
genomgående refererade till sig själva som ”invandrare”; när de explicit jämför sig med 
”svenskar” tolkar jag det som att de med detta begrepp menar personer som ger intryck 
av att vara födda i Sverige, talar svenska och ser ut som majoritetsbefolkningen. För 
mer utförlig diskussion, se t ex Bortom Vi och Dom: Teoretiska reflektioner om makt, 
integration och strukturell diskriminering (SOU 2005:41). 
2 Se beskrivning nedan under stycket ”Svensk flyktingmottagning – en översikt”. 
3 Vårgårda är ett litet samhälle åtta mil nordost om Göteborg. Kommunen har 11 000 
invånare och en femtedel av dem är födda i annat land, varav hälften fortfarande har 
utländskt medborgarskap (Vårgårda kommuns medborgarkontor, 2006). 
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sig på orten4. Det finns mycket forskning kring ”invandrares” möte med myn-
digheter (t ex Jonsson 1997, Schierenbeck 2002 och Norström 2004). I denna 
artikel vill jag dock diskutera till Sverige nyanlända personers möte med myn-
digheter i småstad. Som nyinflyttad på en mindre ort kan det vara svårt att lära 
känna den etablerade befolkningen (se Rosengren 1991) och eftersom det heller 
inte är säkert att det här finns några före detta landsmän riskerar denna grupp att 
i samhällen som Vårgårda bli socialt isolerade (jfr Integrationsverkets rapport-
serie 2000:11).  

När jag inledde arbetet med denna studie såg jag gruppens möte med civil-
samhälle respektive myndigheter som parallella teman, men under arbetets gång 
insåg jag hur sammanflätade de var. Inom socialvetenskaplig forskning talas det 
ibland om att det ingår i tjänstemäns handlingsutrymme att välja myndighetsstil 
– de kan inför klienten presentera sig som medmänniskor alternativt myndig-
hetsrepresentanter (Schierenbeck 2003:156). Många av de personer som jag 
intervjuade i Vårgårda berättade om hur mycket relationen med handläggarna 
på Flyktingmottagningen betytt för dem och en del uttryckte stor tacksamhet 
gentemot dem och andra enskilda tjänstemän för specifika insatser, vilket jag 
tolkade som en tendens att se stöd från myndigheter som välgörenhet. På grund 
av detta kom jag därför att i analysen fokusera på huruvida handläggare på 
mindre orter i högre grad än i storstaden väljer denna myndighetsstil, samt vilka 
konsekvenser detta kan få för klientens generella syn på myndigheters funktion.  

Artikeln är upplagd på följande sätt: inledningsvis redovisar jag hur jag gått 
till väga och vilka mina teoretiska utgångspunkter varit samt hur svensk flyk-
tingmottagning organiseras. Därefter analyserar jag hur integrationsmöjlighe-
terna kan se ut på en mindre ort för att sedan med detta i bagaget titta på hur 
intervjupersonernas möten med myndigheter sett ut. Avslutningsvis diskuterar 
jag vad det kan få för konsekvenser när klienter tenderar att se stöd från myn-
digheter som välgörenhet. 

Tillvägagångssätt och teorietiska utgångspunkter 
Sommaren 2003 fick jag i uppdrag av Flyktingmottagningen i Vårgårda utreda 
hur personer som efter introduktionsperioden valt att etablera sig på orten upp-
levt mötet med olika myndigheter. Eftersom jag förutom reseersättning inte 
erhöll någon ekonomisk ersättning hade jag fria händer. Grundkravet för att 
kunna delta i studien var att personens introduktionsperiod skulle vara avklarad 
så att hon/han inte längre var beroende av Flyktingmottagningen (som i Vårgår-

4 Denna artikel bygger på min C-uppsats ”Invandrare i Vårgårda – integration, myndig-
hetskontakter och förhållningssätt i det lilla samhället” (2004). Handledare var Ingrid 
Sahlin, och hon har även kommenterat ett utkast av denna artikel. 
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da kallas Invandrarbyrån). Urvalsgruppen bestod av runt 100 individer och per-
sonalen på Invandrarbyrån tog utifrån av mig uppställda kriterier kontakt med 
tänkbara intervjupersoner5. Jag genomförde sammanlagt åtta intervjuer med tio 
personer. Tre var män och sju kvinnor, några gifta och andra ensamstående, tre 
före detta asylsökande och sju kvotflyktingar. Personerna kom från olika delar 
av världen, exempelvis före detta Jugoslavien, Mellanöstern och Afrika. Åtta av 
dem var sysselsatta (arbete eller studier), en var arbetslös och en föräldraledig.

Före intervjuerna valde jag att besöka de berörda myndigheterna6, med några 
undantag, för att skapa mig en känsla av hur lokalerna och framförallt vänt-
rummen såg ut. Jag valde sedan att intervjua intervjupersonerna i deras hem och 
lät dem helt välja dag och tid. Jag arbetade utan tolk på svenska, och kände 
mestadels att kommunikationen fungerade väl. Jag kan dock inte utesluta att 
vissa missförstånd skedde. Intervjuerna tog mellan en och två timmar, de ban-
dades och transkriberades ordagrant. Vårgårda är ett litet samhälle vilket gör det 
svårt att helt dölja intervjupersoners identitet. För att ändå så långt det är möjligt 
lyckas med detta har jag kallat dem IP1 – IP10 och i citat tagit bort tecken på 
brytning. I citat med särskilt känsligt innehåll har jag endast skrivit IP, utan 
nummer.

Teoretiskt har jag främst utgått från etnologen Annette Rosengrens avhand-
ling Två barn och eget hus (1991) där hon studerar det sociala livet i småstaden, 
socialvetenskapliga studier av klient-handläggarmöten (t ex Lipsky 1981, Jo-
hansson 1992, Kullberg 1994), en artikel av Margareta Järvinen (2002) med 
fokus på maktperspektivet på detta möte, en artikel av Tomas J. Scheff & Bengt 
Starrin kring skam och bidragsberoende, studier med fokus på det specifika i 
”invandrares” möte med myndigheter (t ex Jonsson 1997, Seeberg 2000, Schie-
renbeck 2002, Norström 2004) samt Erving Goffmans teorier om intrycksstyr-
ning och stigma (1959, 1963). Som jämförande material har jag använt Claudia 
Gardberg Morners (2003) studie av ensamstående mammors försörjningsstrate-
gier och Ingrid Sahlin & Cecilia Löfstrands (2001) studie av hemlösas förhåll-
ningssätt gentemot myndigheter.

Svensk flyktingmottagning – en översikt 
År 2004 beviljades 4 318 permanenta uppehållstillstånd (PUT) i Sverige för 
flyktingar, skyddsbehövande i övrigt och på humanitära grunder, 1 822 personer 
kom hit som kvotflyktingar (Migrationsverket, tabell 3 2004). Kvotflyktingar 

5 Det är förmodligen rimligt att anta att de som inte hade en fungerande relation med 
Invandrarbyråns personal inte återfinns bland personerna jag intervjuat. 
6 Migrationsverket, Utlänningsnämnden, Invandrarbyrån, Svenska för invandrare (Sfi), 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialkontoret, dagis/barnomsorg, skolan, 
Medborgarkontoret, Vårdcentralen, Folktandvården, Polisen och Vårgårda bostäder. 
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får via FN erbjudande från svenska staten om uppehållstillstånd och vet därmed, 
till skillnad från asylsökande, redan vid ankomsten till Sverige att de kommer 
att få stanna i landet. Det visade sig vara viktigt i analysen att hålla isär kvot-
flyktingar och före detta asylsökande.  

Svensk flyktingmottagning kan ses som ett samarbete mellan stat och kom-
mun. Den enskilda kommunen tecknar avtal med Integrationsverket om hur 
många personer de kan ta emot, och får därmed en grundersättning på 493 200 
kr per år, oberoende av antal och kommunens storlek. Dessutom får kommunen 
under två år en schablonersättning på 164 400 kr (lägre för barn) för varje flyk-
ting som tas emot. Detta ska dock täcka ökade utgifter för kommunen i tre och 
ett halvt år. Personen får sedan av kommunen en introduktionsersättning varje 
månad. Asylsökande, kvotflyktingar som får permanent uppehållstillstånd i 
Sverige har rätt till introduktion, men endast 173 av landets 290 kommuner 
erbjuder sådan (Integrationsverkets hemsida, 2006-01-04). När en kvotflykting 
kommer till Sverige har Integrationsverket och mottagarkommunen slutit avtal. 
Den som ska till Vårgårda möts redan på flygplatsen av personal från kommu-
nens Invandrarbyrå. De asylsökande som fått uppehållstillstånd och inte själva 
kan ordna bostad får söka kommunplats, och placeras då där det finns plats. I 
Vårgårda placerades år 2003 då 43 personer placerades i kommunen, varav 16 
var kvotflyktingar och 14 före detta asylsökande. Även vissa anknytningsfall, 
samt personer som under asylprocessen ordnat eget boende i kommunen och 
sedan fått uppehållstillstånd, tas emot (Vårgårdas Invandrarbyrå, 2003). 

Personer som anländer till Vårgårda, från flygplatsen eller från Migrations-
verkets boende, får under en tid bo i en av Invandrarbyråns möblerade lägenhe-
ter. När det sedan blir dags att flytta till egen lägenhet kan den som behöver 
teckna ett så kallat hemutrustningslån på 15 000-35 000 kronor med Centrala 
studiestödsnämnden (CSN) (faktablad från CSN, 2005). Invandrarbyrån lägger 
tillsammans med personen upp en plan för hur introduktionen ska utformas och 
ska sedan under två år hjälpa henne/honom att komma in i det svenska samhäl-
let, arbetslivet och att lära sig det svenska språket. Personen får erbjudande att 
börja studera Svenska för invandrare (Sfi) och Invandrarbyrån hjälper till att 
ordna lämplig praktikplats på företag eller inom offentlig sektor (Vårgårdas 
Invandrarbyrå, 2003). 

Småstaden – ett socialt högriskprojekt 
”Invandrare” skuldbeläggs ofta i integrationsdebatten; i studien ”Storstad eller 
småstad – hur väljer man” (Integrationsverkets rapportserie 2000:11:60) stod 
exempelvis frågan kring vad som skulle få personer som vid ankomst till Sveri-
ge bosatt sig i segregerade miljöer att flytta till ”orter med bättre förutsättningar 
till integration” i centrum. Storstadskommunerna arbetar aktivt för att minska 
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inflyttningen av såväl asylsökande som personer som nyss fått uppehållstill-
stånd i Sverige; i Malmö lade kommunstyrelsen 2004 fram ett förslag som inne-
bar att kommunen under fem år inte skulle ta emot ”nya invandrare” för intro-
duktion. Det röstades sedan ned, men säger ändå mycket om hur debatten sett ut 
(Mukhtar-Landgren 2005:129f). I avtalet mellan staten och Göteborgs stad an-
gående Storstadssatsningen7 betecknas asylsökande som ordar eget boende som 
en ”okontrollerad inflyttning” (Lokalt utvecklingsavtal, 2004-06-10) och under 
hösten 2005 uttalade sig dåvarande integrationsminister Jens Orback om att han 
vill minska möjligheten för asylsökande att bosätta sig var de vill (Ahlsén & 
Ålsnäs i DN, 2005-10-24). Målsättningen verkar vara att få till Sverige nyan-
lända människor att i högre grad söka sig till mindre orter. 

De av personerna jag intervjuade i Vårgårda som var kvotflyktingar hade 
kommit till samhället direkt efter ankomsten till Sverige medan de som var före 
detta asylsökande flyttat dit först efter att ha fått permanent uppehållstillstånd, 
ofta flera år efter ankomsten. Ingen av intervjupersonerna hade aktivt valt Vår-
gårda, utan som den nedan citerade före detta asylsökande blivit placerade där 
(jfr Integrationsverkets stencilserie 2003:09): 

H – Bestämde dom [Integrationsverket] att ni skulle komma hit? 
IP6 – Ja, dom bestämde. Vi ville till Halmstad för alla vi kände hade flyttat till Halmstad... och 

så ville vi också dit, men vi fick beslut nästan sist! Alla som fick före oss flyttade dit, 
och det fanns inte plats i kommunen. Det fanns inte lediga lägenheter, så våran assistent 
sa att det fanns plats i Vårgårda... Vi sa ”Var ligger det?” – ”Kom ska jag visa er”, och 
så visade hon oss på kartan... ”Det är en jättebra kommun... och samhället och så”. Hon 
hade en syster som hade bott här, ”...och det finns ganska många industrier...”, sa hon, 
”...för er som är intresserade av att jobba”. Vi sa ”Vi flyttar dit då. Vad ska vi göra?”. 
Det fanns ju inte plats i Halmstad... Och så kom vi hit. 

Intervjupersonerna hade trots att de från början placerats i Vårgårda valt att efter 
introduktionsperioden stanna på orten, men naturligtvis fanns det andra som i 
detta skede flyttat vidare. Jag kommer här att redovisa hur intervjupersonerna 
resonerade kring sitt val att etablera sig på orten och diskutera huruvida anta-
gandet att nyinflyttade invandrare i denna miljö har bättre möjlighet till integra-
tion än i storstäder är hållbart.

Det sociala livet 
Många av de personer som jag intervjuade uttryckte att de kände sig ensamma. 
Att det var svårt att få kontakt med ”svenskarna” var de flesta överens om. 
Många saknade det centrala nätverk som släkten i hemlandet utgjort (jfr Integra-
tionsverkets rapportserie 2000:11) och en intervjuperson kopplade svårigheten 

7 Regeringens nationella storstadspolitik, se Storstadsdelegationens hemsida: 
http://www.storstad.gov.se/ 
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att få kontakt med de etablerade ortsborna direkt till det faktum att hon bodde 
just i en småstad: 

IP4 – [...] Det är bara invandrare vi umgås med, det är lite svårt att umgås med svenskar i Vår-
gårda. Jag vet att till exempel i Göteborg – jag har en [...] väninna som umgås jätte-
mycket med svenskar, men i Vårgårda är det svårt. Det är ett litet samhälle som är... 
stängt.

H – Tror du man skulle kunna förändra det på något sätt? I Vårgårda... 
IP4 – Kanske... Jag vet inte. Jag försökte! När jag fått barn ringde jag fyra, fem kvinnor som 

jag jobbat med på dagiset och äldreboendet, jag sa att dom skulle komma hit och dricka 
lite kaffe och ha kul, men dom kom aldrig. 

H – Det är ju jättekonstigt... 
IP4 – Jättekonstigt. Dom kom inte, och jag vet att om jag träffade en stadstjej, då tror jag att 

hon skulle kommit. Förstår du? 

Hon skilde alltså på ”svenskar” i storstad och småstad. Många av intervjuperso-
nerna sade sig sakna storstadslivet med etniska föreningar, nöjen, utbildnings-
möjligheter, shopping och så vidare. Handläggarna på Invandrarbyrån verkar 
för många ha varit de viktigaste sociala kontakterna, särskilt under den första 
tiden.

För att förstå det specifika i inflyttades möjlighet att skapa ett socialt nätverk 
i mindre städer tog jag hjälp av Annette Rosengrens studie i vilken hon under 
några år på 80-talet följer ett antal ”vanliga” familjers liv i ett litet samhälle i 
Västergötland, som hon kallar Asketorp.8 Rosengren konstaterar att de flesta 
invånare i Asketorp är uppvuxna i trakten, och att de därmed har mycket släkt 
och vänner på orten. De umgås också mestadels med just föräldrar, syskon, 
svågrar, svägerskor och kusiner (ibid.:12). Likheten mellan mina intervjuperso-
ner och de socialt etablerade småstadsborna blir alltså paradoxalt nog ett hinder 
för integration; släkten var viktig för dem alla, men endast de senare har sin 
släkt i närheten.

Eftersom det i småstaden finns färre offentliga samlingsplatser än i storsta-
den levs livet där i högre grad i hemmet, i alla fall av kvinnorna (ibid.:45). Det 
gäller såväl de som bott där länge som nyinflyttade. För att träffa människor 
måste man då bli hembjuden till någon: 

IP4 – [...] Jag har en granne som... inte nu, men mina föräldrar har en granne som bara säger 
”Hej”, ingenting mer! Jag brukade fråga ”Hur mår ni?” Dom är gamla - ”Behöver ni 
nåt, jag ska till affären, ska jag köpa något?” - ”Nej tack, nej tack” Som när jag blev 
med barn... Det var jätteviktigt för mig. Det var ingen som sa grattis, bara grattis, ingen-
ting annat... 

8 Jag är själv uppväxt i Vårgårda kommun, vilket gjorde det möjligt för mig att i analy-
sen i relativt hög grad avgöra huruvida Rosengrens beskrivning av Asketorp även stäm-
de in på Vårgårda. 
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IP7 – Jag tycker... Kvinnor vill sitta tillsammans, diskutera nånting, man kan prata om myck-
et! Man sitter och dricker kaffe och äter till exempel... Det sa jag till [assistent på In-
vandrarbyrån] också. Gamla eller unga, sitta tillsammans och diskutera nånting. Vad 
kan man göra? Man kan sticka nånting... 

I Vårgårda utgörs annars några av de viktigaste mötesplatserna av olika kyrkor 
och en kristen intervjuperson hade i en församling funnit ett socialt samman-
hang. För att få komma till gudstjänst med efterföljande fika krävs ingen inbju-
dan och kyrkor kan därför ses som ett mellanting mellan offentlig och privat 
mötesplats. De flesta av mina intervjupersoner var dock inte kristna, vilket ute-
stängde dem från dessa träffpunkter. I undersökningen från SCB kring utlands-
födda personers inställning till Sverige klagade många deltagare på den svenska 
mentaliteten. Man sade att ”svenskar” var ”tråkiga människor” och att samhället 
var ”kärlekslöst” och ”inrutat” (Daun 2000:37). Så uttryckte sig inte mina inter-
vjupersoner. De hade generellt inte mycket ont att säga om ”svenskarna” men 
verkade heller inte ha mycket kontakt med dem.9

Kvinnorna i Vårgårda efterlyste specifikt ”någon att fika med”. De saknade 
ett kvinnligt nätverk, några att träffa ibland för att dricka kaffe, sy lite eller bara 
prata. Här talade vissa om ”svenskar” och vissa om kvinnor generellt. De som 
helt saknade landsmän på orten menade att det även var svårt att få kontakt med 
andra invandrare10. Rosengren konstaterar att i stort sett alla kvinnor i Asketorp 
ingår i minst ett symöte11 och beskriver dessa sällskap som ganska slutna 
(ibid.:75). Om kvinnor i Asketorp umgicks hemma hos varandra träffades män, 
enligt Rosengren, snarare utomhus för att göra något tillsammans, som att titta 
på en fotbollsmatch eller fiska (ibid.:113ff). Även männens umgänge var till 
stor del uppbyggt kring släkt och ungdomsvänner. Detta nätverk användes flitigt 
för att byta tjänster, som till exempel att hjälpa varandra med olika reparationer 
av huset (ibid.:129ff). Jag intervjuade för få män i Vårgårda för att kunna gene-
ralisera kring vilket umgänge de sökte, men de jag talade med efterlyste liksom 
kvinnorna fler sociala kontakter.  

Umgänget i det lilla samhället verkar alltså bygga på att man har någon form 
av gemensam bakgrund. Rosengren (1991:88f) poängterar att det i denna miljö 
är viktigt att vara som andra och att personerna hon följt hade starka åsikter om 

9 Här spelade det sannolikt in att jag som intervjuare uppfattades som ”svensk”. 
10 Man ska naturligtvis inte förutsätta att människor endast vill eller kan umgås med 
personer med liknande bakgrund som de själva, men i denna studie var det tydligt att de 
personer som i stort sett saknade landsmän i Vårgårda såg detta som ett problem.  
11 Idag tror jag inte att symöten är lika vanliga som för 20 år sedan, i alla fall inte i den 
yngre generationen. Jag tror ändå att denna beskrivning säger något om kvinnors um-
gängesformer i det lilla samhället. Man har sina fasta väninnor, och dem har man känt 
länge. 
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hur andra levde sina liv. Förmodligen har man i småstaden i högre grad än i 
storstaden koll på vem som exempelvis går på socialbidrag. Helt ”som andra”, 
det vill säga som de på orten socialt etablerade småstadsborna, kan nyinflyttade 
aldrig bli – varken de med svensk eller utländsk bakgrund. En intervjuperson 
menade att det tar tid att komma in i samhället, men att ”invandrare” som bott 
på orten ett tag och börjat jobba därigenom skapar ett kontaktnät.  

Boendesegregation 
Många av personerna jag intervjuade i Vårgårda bodde i samhällets största hy-
reshusområde Klockarebolet, oftast kallat ”Klocket”, som består av mörka te-
gelhus i två våningar placerade i parallella rader. Även om människor ur olika 
samhällsgrupper i ett litet samhälle geografiskt sett bor närmare varandra än i 
storstaden är boendesegregation inget renodlat storstadsfenomen. Om området 
ifråga sade ett par:  

IP5 – Det är här på Klocket alltså! Det känns speciellt på sommaren. Alla samlas, alla är från 
Afrika, Kosovo, Kurdistan, Serbien. Jag menar, det är ju... 

IP6 – Vi är ju själva invandrare, men det känns lite tråkigt! 
IP5 – Det är klart man ser nån svensk ibland... 
IP6 – Det ska vara lite blandat. Det är bättre tycker jag... 

Till skillnad från i större städer finns det dock i Vårgårda bara ett kontor för 
varje myndighet, alla invånare handlar i samma butiker och köper pizza på 
samma restauranger, barnen går på samma skolor och så vidare. Att intervjuper-
sonerna sedan de flyttade till Vårgårda, trots att viss boendesegregation före-
kommer, dagligen mött socialt etablerade ortsbor på gator och torg verkar dock 
inte ha lett till att de i någon stor utsträckning funnit ett socialt umgänge. Det är 
därför viktigt att skilja på ”rumslig integration” och ”integration i samhället” 
(Integrationsverkets rapportserie 2000:11:75). 

Det var mycket tydligt att människorna jag intervjuade önskade mer kontakt 
med ”svenskar”, vilket kan kopplas till Mats Franzéns (2002:27ff) diskussion 
kring ömsesidigt erkännande; ”segregation befäster och bekräftar skillnader som 
missaktar vissa människor”, konstaterar han. Människor ur olika samhällsgrup-
per varken ser eller blir sedda av varandra. Kampen om erkännande riktas dock 
i högre grad från de i samhället marginaliserade mot de etablerade än tvärtom. 
Det kanske i viss mån kan förklara varför de av intervjupersonerna som hade 
nära kontakt med ”svenskar”, så som jag tolkade det, inte bara var glada utan 
även stolta över dessa relationer:  

IP9 – Vi har tre grannar, som är gamla kvinnor. När vi lagar mat ger vi dom och när dom lagar 
mat ger dom till oss. Det går bra. 

H – Det säger ju många, att det är skillnad i Sverige... Vi pratar inte med våra grannar och 
umgås inte så mycket som man gör... 
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IP8 – Våra grannar här, hon kommer till mig och bakar tårta och så. Vi dricker kaffe och vi 
pratar och skojar. Hon skojar mycket med min man... 

IP9 – Vi förstår varandra. 
IP8 – Till exempel när vi tvättar och hon blir klar säger hon till så jag kan börja på hennes tid. 

Vi hjälper varandra. 
H – Det är ett bra hus det här? 
IP8 – Ja, mycket.

Detta par bodde inte på ”Klocket” utan i ett hyreshus i centrala Vårgårda med 
av efternamnen i porten att döma få hyresgäster med utländsk bakgrund, och 
betonade hur nöjda de var med detta boende.  

Vårgårda – för barnen och jobben 
Om det nu är så svårt att skaffa sig ett socialt nätverk i det lilla samhället, varför 
hade då intervjupersonerna ändå valt att stanna på orten? När de talade om vad 
som var bra respektive dåligt med att bo i Vårgårda kunde det handla antingen 
om vad de tyckte om att bo i ett litet samhälle, eller vad de tyckte om att bo i 
just Vårgårda. Ofta var bilden komplex. Man vägde för- och nackdelar mot 
varandra. Det flesta hade bekanta i andra städer, som till exempel Borås och 
Göteborg, och jämförde ofta kommunerna med varandra. Här var de flesta eni-
ga; Vårgårda kommun var bättre. Det uppfattades som att man fick mer hjälp av 
kommunen här än på andra platser. De kände sig trygga i samhället, och kände 
sina handläggare, särskilt personalen på Invandrarbyrån. Det faktum att man 
aldrig kan vara anonym på en liten ort skulle kunna ha upplevts som negativt, 
men det var ingenting intervjupersonerna tog upp. Jag ska återkomma till detta. 

Det verkade bland intervjupersonerna finnas en utbredd känsla av att Vårgår-
da var en bra kommun på grund av sin arbetsmarknad; männen kunde få arbete 
inom industrin och kvinnorna inom vården. Vänner och bekanta som bodde i 
andra städer hade inte lika lätt att få jobb, menade många. 

H – Vi pratade om Vårgårda... att många jobbar här och det var skillnad.... 
IP7 – Ja. Och för barnen... Det är en liten stad. Dom lär sig inte att mobba och så... Det finns 

inte här! Det tror jag inte. Många har många barn, och dom tycker om Vårgårda, och vi 
vuxna, vi tycker om att vi fick jobb. Flyttar vi från Vårgårda till Göteborg eller Stock-
holm, då får vi inte jobb, inte utan utbildning. Även om vi inte pratar svenska så bra så 
har vi jobb! 

Nackdelar som nämndes med att bo i Vårgårda, förutom det sociala livet, var att 
det var dyrt att handla mat, att det var svårt att hitta lägenheter för stora familjer 
och att det var segregerat. Vissa betonade att de kommit från brinnande krig, och 
att Vårgårda var bra för dem. De ville ha lugn och ro. Det rådde i stort sett kon-
sensus kring att småstaden var bra för barnen (jfr Integrationsverkets rapportserie 
2000:11:65). Denna bild verkade också Invandrarbyrån förstärka. En respondent 
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berättade att handläggarna där sagt ”Det är jättebra för barnen! Flytta inte någon 
annanstans! Storstäder är inte bra!”. I vissa fall verkade dock de vuxna tycka att 
det var för lugnt, och klagade på att det inte finns något att göra i Vårgårda när de 
var lediga. Sammanfattningsvis tolkade jag det som att de stannat för barnen och 
jobbens skull. 

När jag gick igenom mina intervjuer blev bilden mycket tydlig. Att som ny-
anländ flytta till Vårgårda verkar socialt sett vara ett högriskprojekt. Att samhäl-
let är litet behöver som vi sett inte betyda att man lär känna småstadsborna; att 
bo nära gör inte att man blir hembjuden. I alla fall inte för de vuxna. Som ut-
landsfödd i Vårgårda kan det hända att man inte har en enda före detta landsmän 
på orten, och därmed riskerar att bli socialt isolerad, ”Vi umgås inte med nån”, 
konstaterade en av intervjupersonerna som själv befann sig i denna situation. 
Jag uppfattade allt tal om att ”det är så bra för barnen” som att många av föräld-
rarna på sätt och vis offrade sig själva. De trodde att barnen skulle få större möj-
ligheter att komma in i det svenska samhället i en småstad och eftersom de själ-
va hade arbete på orten valde de att bo kvar i Vårgårda, trots att de själva sak-
nade mycket av det storstaden skulle kunna erbjuda. I Vårgårda är mottagna 
personer till skillnad från i exempelvis Göteborg garanterade bostad och inter-
vjupersonerna hade alla egna lägenheter, till synes anpassade efter familjernas 
storlek. Detta var dock ingenting som de i någon hög utsträckning tog upp som 
skäl att stanna på orten, vilket förvånade mig. 

Jag har endast intervjuat personer som valt att stanna i Vårgårda, och inter-
vjupersonerna valdes ut av Invandrarbyrån. Hur de som efter introduktionsperi-
oden valde att lämna orten resonerade kan jag därför inte uttala mig om. Inte 
heller om vilken betydelse en persons utländska bakgrund kan ha för möjlighe-
ten att över tid skapa sig ett socialt nätverk i småstaden. 

Bilder och erfarenheter av myndigheter 
Med intervjupersonernas upplevelse av mötet med civilsamhället i småstaden i 
åtanke ska jag nu titta på hur de beskrev sina möten med svenska myndigheter. 
Jag kommer inledningsvis att visa vad som kan skilja gruppens myndighetskon-
takter från andra medborgares och sedan diskutera det komplicerade mötet mel-
lan klient och handläggare, samt i vilka sammanhang intervjupersonerna känt 
sig diskriminerade. Utifrån det faktum att många av de intervjuade personerna i 
Vårgårda tenderade att se på stöd från myndigheter som välgörenhet och inte i 
termer av rättigheter kommer jag avslutningsvis att reflektera kring hur detta 
synsätt kan uppstå och vilka konsekvenser det kan få när klienten har denna syn 
på myndigheters funktion. 
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Intervjupersonernas specifika myndighetskontakter 
Det är viktigt att se det specifika i intervjupersonernas myndighetskontakter, 
men också att se det allmängiltiga. Mötet med myndigheter kan vara komplice-
rat oavsett klientens bakgrund (t ex Lipsky 1981, Johansson 1992, Kullberg 
1994). Det som mest verkade ha utmärkt de myndighetskontakter personerna 
jag intervjuade var den täta kontakten de haft med Invandrarbyrån under sina 
två första år i Vårgårda. De hade under denna period varit starkt beroende av 
stat och kommun, både vad gällde ekonomi och introduktion i det svenska sam-
hället. Hela deras liv planerades tillsammans med de två handläggarna på In-
vandrarbyrån. Nyanlända börjar ofta från noll i Sverige vilket innebar att i stort 
sett alla intervjupersoner haft kontakt med Arbetsförmedlingen, och många 
också med Socialtjänsten.  

Många av intervjupersonerna hade även regelbunden kontakt med Migra-
tionsverket, UNHCR och olika ambassader runt om i världen, och en stor del av 
dem kämpade på olika sätt för att få hit familj och släkt, i vissa fall för att söka 
asyl och i andra fall för ett kortare besök. En respondent försökte få hit sina 
myndiga söner, men eftersom endast barn under 18 år har rätt att komma hit 
som så kallade anknytningsfall är det svårt. Sönerna levde i ett flyktingläger 
under svåra förhållanden: 

IP1 – [...] Vi brukar bo med våra barn tills dom är 30 år! Dom är alltid med oss! Det finns ing-
et jobb och inte utbildning för alla, men vi behöver våra barn. Om våra barn inte är med 
oss här fungerar ingenting! Vi kan inte koncentrera oss i skolan... Om det finns en tim-
me ledigt söker dom andra jobb, men jag bara mailar och mailar. Jag känner mig inte 
fri! Det har gått tre år... bara vänta, vänta, vänta... 

Några intervjupersoner hade bröder, systrar och föräldrar som inte fått stanna i 
Sverige, eller ens komma hit på besök, och upplevde att reglerna var för hårda. 
En kvinna hade svärföräldrar som ville hälsa på sitt nyfödda barnbarn, men inte 
fick visum. Hon misstänkte att det berodde på att de hade flyktingskäl; skulle de 
komma hit och söka asyl skulle de ha rätt till det, och därför släpptes de inte in i 
landet.

Myndigheter i det forna hemlandet och i Sverige 
För att förstå intervjupersonernas syn på och agerande i mötet med myndigheter 
blev det viktigt att undersöka vilken syn på myndigheter de haft med sig från 
sina forna hemländer. I Vårgårda intervjuade jag personer från helt olika delar 
av världen, och deras tidigare erfarenheter skilde sig naturligtvis åt. De inter-
vjupersoner som i det forna hemlandet tillhört en minoritet verkade exempelvis 
ha uppfattat staten som lierad med majoritetsbefolkningen. Generellt verkade 
mina intervjupersoner inte ha haft lika mycket med myndigheter att göra i sina 
forna hemländer som i Sverige, vilket troligtvis hängde samman med att de där 
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innan flykten varit relativt socialt och ekonomiskt etablerade, och/eller att det i 
många av dessa länder inte funnits något utvecklat socialförsäkringssystem: 

IP1 – [...] Många familjer har många barn... [skrattar] Vi vet inte... Till exempel jag, jag har 
många barn, för jag fick ingen flicka. I [hemlandet] har vi inget servicehus... Alla kvin-
nor måste ha en flicka! 

H – Och du fick bara pojkar? [skrattar] 
IP1 – Jag fick bara pojkar! Jag försökte och försökte, [skrattar] och fick många pojkar... [skrat-

tar] 
H – Det blir så ibland! [skrattar] 
IP1 – Ja! [skrattar] Min mamma sa till mig ”Du måste ha en flicka”, och så försökte jag, och 

fick ingen flicka... Jag fick... [visar med fingrarna] 
H – Sex pojkar? 
IP1 – Och så kom jag till Sverige och... Det är annorlunda. Det spelar ingen roll att ha en 

flicka! Det finns servicehem! Kullingshemmet! [skrattar] Då behöver jag inte en flicka. 
Jag kan bo på Kullingshemmet när jag blir gammal! [skrattar] Det blir utmärkt! [skrat-
tar] 

Kanske tenderar människor som kommit från länder utan utbyggd välfärdsstat 
att se stöd från myndigheter i Sverige som välgörenhet snarare än i termer av 
rättigheter.

När intervjupersonerna i Vårgårda jämförde Sverige med länderna de lämnat 
var det förutom tryggheten några saker som de särskilt uppskattade med det 
svenska systemet: här är det ordning och reda, landet har demokrati, alla är lika 
inför lagen och män och kvinnor har samma rättigheter: 

IP7 – [...] När min pappa kom hit blev han mycket glad. ”Du är lika som en man” sa han... 
Förut var jag snäll, jag var rädd och vågade inte, men nu säger han ”Du är jättebra! Du 
är likadan som en man! Man kan säga att du är svensk” sa han till mig... 

Kvotflyktingar verkade generellt ha högre förtroende för myndigheters vilja och 
förmåga än före detta asylsökande.  

När språket blir ett hinder 
Personer som får uppehållstillstånd är under den första tiden generellt starkt 
beroende av svenska myndigheter samtidigt som de i detta skede oftast inte 
behärskar det svenska språket. Detta gäller särskilt kvotflyktingar som ju precis 
anlänt. Ett par av mina intervjupersoner hade aldrig gått i skolan i sitt hemland, 
och kunde överhuvudtaget inte läsa och skriva när de kom till Sverige. För dem 
innebar myndigheters blanketter ett ständigt orosmoment. Då handlade det inte 
främst om risken att bli diskriminerad utan om risken att bli missförstådd. 
Mycket av myndighetskontakten i Sverige kräver att man ansöker och förklarar, 
hos Försäkringskassan är det blanketter som ska fyllas i och årsinkomster som 
ska räknas ut:
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H – Försäkringskassan..? 
IP2 – Ja, jag går där ibland. Man måste anmäla sig varje år... det är lite svårt. 
H – Vad är det som är svårt? 
IP2 – Dom frågar vad jag tjänat på ett år och jag har inte sparat papprena... dom måste veta, 

och jag är inte bra på matematik. Jag tänker ”vad ska jag skriva, vad har jag tjänat?” 
och jag vet inte... [skrattar]. Jag säger till dom att dom får titta i datorn själva, för jag 
kan inte räkna ut vad jag tjänat på ett år... 

Fyller man i fel kan det innebära att pengarna den sökande har rätt till inte 
kommer i tid, vilket kan vara förödande för människor med små ekonomiska 
marginaler (jfr Gardberg Morner 2003:172).  

Samtliga intervjupersoner i Vårgårda hade erfarenhet av att ha haft tolk. Vis-
sa talade engelska, och hade därför snart klarat sig på egen hand, medan andra 
hade fått hjälp under en längre tid. Att ha tolk kan låta oproblematiskt, men det 
är inte säkert att man litar på tolken bara för att denne talar ens modersmål. En 
person hade exempelvis tilldelats en tolk från ett grannland som det forna hem-
landet låg i krig med. Alla är utlämnade i denna situation, men vad gällde tillit 
till tolken fanns det en stor skillnad mellan de som kommit som kvotflyktingar 
och de som kommit hit som asylsökande. Samtliga intervjupersoner som kom-
mit som kvotflyktingar upplevde att de kunnat lita på tolken: 

H – Ni litade på honom? Det kändes som han... 
IP4 – Ja, ja! Jag vet att han översatte varje ord, varje bokstav rätt! Ingenting som jag inte sa. 

Det kan ställas mot att ingen av dem som kommit som asylsökande kände det-
samma. För dem stod så mycket mer på spel. Blev deras ansökan om asyl fel 
riskerade de ju att bli avvisade: 

H – [...] Men kunde man... kändes det som att man kunde lita på vad dom sa? 
IP6 – Ja, det tänkte jag! Man måste! Vad ska man göra?! Man tittar hela tiden på dom ”Vad sa 

han, vad sa han?”  
IP5 – Man kan inte säga att man litar på en person... Till exempel, hur ska jag veta, vad du sä-

ger till exempel? Jag säger det, du vet vad jag säger, men när du säger det till honom... 
Det finns ord som man inte kan översätta! Det finns många ord! Hur ska man förklara 
det? ”Titta bara på honom, han sa så!” - ”Har du sagt så?” Det finns inte såna ord! Jag 
vet att det inte finns, man får förklara med händer och fötter... [skrattar] 

Oron var nog inte oberättigad. Strax efter mitt fältarbete kom flera avslöjanden i 
media; en tjänsteman på Migrationsverket misstänktes ha varit spion för Sad-
dam Husseins regim (Svenska Dagbladet, 2003-12-18) och en tolk från Migra-
tionsverket häktades misstänkt för utpressning. Han skulle först ha bandat ett 
samtal, och sedan begärt pengar för att inte lämna över bandet till libyska myn-
digheter (SVT text, 2003-12-21). 
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Problemen med att förstå varandra kan dock vara fler än de som framkom i 
mina intervjuer. Tola B. Jonsson (1997b:10) observerade möten mellan hand-
läggare och invandrarklienter på Försäkringskassan och konstaterar i sin av-
handling att samtal där klienten inte talar flytande svenska nästan alltid innehål-
ler missförstånd, även då tolk används, och att dessa inte alltid utreds. Hur miss-
förstånden såg ut eller vad de berodde förstod i många fall varken handläggaren 
eller klienten. Jonsson (1997b:13) tar också upp problemet med att handlägga-
ren i ett möte med en klient med språkproblem kan vara överdrivet pedagogisk, 
vilket kan få klienten att känna sig behandlad som ett barn. En svensk kvinna i 
Gardberg Morners studie är upprörd över hur kvinnor med utländsk bakgrund 
behandlas, ”som om dom är dumma i huvudet” och en kvinna som själv inte är 
född i Sverige uttrycker förståelse för att det är jobbigt med klienter som inte 
kan språket (2003:92f), vilket även vissa av intervjupersonerna i Vårgårda visar: 

IP4 – Ja, ja... [skrattar] Jag försöker att förklara så bra jag kan, och dom har sånt tålamod som 
jobbar på myndigheterna, dom förstår mig. 

H – Och dom anstränger sig? 
IP4 – Ja, dom säger ”Kan du upprepa en gång till” och ”Jag förstår vad du menar”.  

Känslan av att vara till besvär återkommer hos mina intervjupersoner, och ver-
kar förstärkas av att de inte talar flytande svenska. För de av mina intervjuper-
soner som inte klarat Sfi-testet innebar detta stor ångest, det handlade i hög 
utsträckning om självkänsla: 

IP1 – Sfi... Jag ville kämpa mycket, för om jag inte klarade det skulle jag skämmas, för jag har 
studentexamen. Om jag inte klarade det skulle jag skämmas!  

Att vara beroende av stat och kommun 
Mötet mellan handläggare och klient skiljer sig från vardagliga mellanmänskli-
ga möten i det att klienten befinner sig i en klart underordnad position. Klienten 
på socialbyrån kan till skillnad från klienten hos en advokat knappast anses vara 
uppdragsgivare. Hon/han kan inte säga ”Nej, tack” och söka hjälp på annat håll 
(Järvinen 2002:270). I det konkreta mötet med handläggaren kan det underläge 
klienten hamnar i leda till skamkänslor även om hon/han får bifall på sin ansö-
kan (Scheff & Starrin 2002:179ff). Det handlar i hög grad om integritet och 
självkänsla, vilket respondenten nedan tydligt gav uttryck för (jfr Sahlin & Löf-
strand 2001:34): 

H – Kommer du ihåg någon speciell gång som det har varit jobbigt [på socialkontoret]? 
IP3 – Ahh... En gång hade jag inga pengar från a-kassan, ingenstans, och jag gick dit och jag 

hade inte betalat hyran eller någonting. Jag sa till henne att mina pengar skulle komma 
lite senare ”Jag vill betala hyran, kan jag låna fyra tusen en vecka? Jag kan inte vänta 
med att betala hyran”. Hon litade inte på mig och sa ”Gå och hämta ett kontoutdrag”. 
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Då såg hon att jag inte hade några pengar. Jag sa ”Du kan väl hjälpa mig, a-kassan 
kommer lite sent”. Hon ringde till a-kassan och de sa att jag skickat in mina stämpelkort 
lite sent och att pengarna skulle komma om två veckor. Då ringde dom och sa ”Okej, 
jaha”. Då fick jag låna från henne. Dom är så... [skakar på huvudet] 

Inte sällan accepterar klienten sin underordning och gör den till en del av sin 
självbild (Goffman 1963:19). På en liten ort är risken också större än i storsta-
den att bli stämplad som ”socialfall”. Gardberg Morner (2003:170) pekar dock i 
sin avhandling om ensamstående mammors försörjningsstrategier på att det i 
Sverige visserligen ofta ses som skamligt att vara beroende av socialbidrag, men 
inte att ta emot generella bidrag, som exempelvis barnbidrag, från välfärdssta-
ten.

Mitt fokus ligger helt på klientens upplevelse av mötet med handläggaren, 
men för att förstå intervjupersonernas berättelser behöver man ändå i viss mån 
sätta sig in i handläggarens villkor. I forskningen kring myndighetstjänstemäns 
arbetssituation används ofta Michael Lipskys begrepp ”street-level-bureaucrat”, 
som på svenska kan översätts till antingen ”gräsrotsbyråkrat” (Johansson 1992) 
eller ”frontlinjebyråkrat” (Schierenbeck 2003). Med hjälp av dessa begrepp 
illustreras det specifika för denna tjänstemannakategori; de har direktkontakt 
med medborgarna som de också har viss makt över; de representerar en myn-
dighet med regler och en begränsad budget, men ska också möta behoven hos 
människorna de möter. I Lipskys teori om gräsrotsbyråkratens dilemma är det 
just dennes handlingsutrymme som står i fokus. Det är denne som genom tolk-
ning av regelverket tar beslut (Lipsky 1980:13). Socialsekreteraren ställs i mötet 
med klienter hela tiden inför valet att lita på de uppgifter en klient själv lämnat, 
eller kontrollera om de stämmer (Kullberg 1994:26). Även om det i lagtext är 
definierat vem som har rätt till exempelvis socialbidrag måste varje fall bedö-
mas individuellt av handläggaren, vilket gör att klienten ofta upplever hen-
ne/honom som mäktig. Hon/han har också utrymme att engagera sig lite mer i 
vissa ärenden. I gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme ingår även möjligheten 
att välja myndighetsstil – regeltolkare eller regelivrare. Den tidigare presenterar 
sig i mötet med klienter, om vi ska hårdra, som medmänniska och den senare 
snarare endast som myndighetsrepresentant (Schierenbeck 2003:156). 

Att det upplevs som obehagligt att vara beroende av socialbidrag, eller att 
inte ha något arbete kan betraktas som ett generellt problem, men det finns dock 
aspekter som kan vara mer specifika för personer födda i annat land: 

H – Sen undrar jag... Försäkringskassan, har du haft mycket kontakt med dom? 
IP – Jaa... jag har haft kontakt med dom några gånger... Dom är inte snälla. 
H – Inte snälla? 
IP – Inte snälla. För förra mars var min dotter sjuk. Jag gick dit, och anmälde, och hon frågade 

efter min inkomst... När jag bara går dit för att mitt barn är sjukt! Dom har ingen respekt! 
Hon sa ”Jag vill veta din inkomst”. Jag blev arg som fan ”Jag ville inte ha pengar! Jag 
skulle bara lämna ett papper!” Jag anmälde ”Jag vill inte ha ditt papper! Varsågod!” Jag 
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var hemma... Denna månaden var hon också sjuk. [...] Jag gick med barnen och skulle 
lämna in pappret, jag sa till henne ”I mars månad förlorade jag pengar, jag fick inga 
pengar för att jag var arg på dig”. Kvinnan blev rädd ”Är du arg på mig?” - ”Ja, jag är arg 
på dig. När jag kommer hit frågar du bara efter inkomst! Du kan kolla det med lönekon-
toret! Du får inte fråga mig!”. Hon sa ”Ok, jag ska kontakta dom”.  

I det svenska systemet går staten in i vad som i många andra delar av världen 
uppfattas som privat (Seeberg 2000:19), vilket gör att det kan upplevas som mer 
kränkande för denna klientgrupp att tvingas lämna ut uppgifter till myndigheter. 
Missförståndet i citatet ovan tolkar jag som kulturrelaterat. 

Missförstånd, diskriminering och särbehandling 
Mycket tyder på att det förekommer etnisk diskriminering hos svenska myndig-
heter: exempelvis har studier visat vilka problem som kan uppstå när tjänsteman 
och klient saknar gemensamma referenspunkter (t ex Seeberg 2000). Klient och 
handläggare tenderar att tolka varandra utifrån stereotyper och ”personer med 
utländsk bakgrund” riskerar därmed att behandlas annorlunda än övriga med-
borgare (t ex Jonsson 1997, Schierenbeck 2002, Norström 2004). Arbetsförmed-
lingen har kritiserats för att snarare motverka än bidra till integration (Neer-
gaard 2002) och en undersökning som utfördes på uppdrag av bland annat om-
budsmannen mot etnisk diskriminering (DO) 2005 visar att av de tillfrågade 
personerna, som alla hade minst en förälder född i ett land utanför EU-området 
och som bott i Sverige i minst 18 år, hade 15 procent av de som varit i kontakt 
med Arbetsförmedlingen känt sig diskriminerade (SCB 2005:29). 

I sex av mina åtta intervjuer uttrycktes misstankar om olika former av särbe-
handling hos myndigheter. Det handlade då om att man tyckte att asyllagarna 
gynnar vissa nationaliteter, misstankar om att vissa fick mer hjälp än andra, att 
människor med utländsk bakgrund diskriminerades eller tvärtom att de fick mer 
hjälp än andra. I den administrativa kategorin ”invandrare” återfinns många 
personer som i liten utsträckning riskerar att drabbas av etnisk diskriminering i 
mötet med myndigheter, så som människor som vuxit upp i andra europeiska 
länder. Däremot riskerar många i Sverige födda personer främst på grund av sitt 
utseende att av handläggare kategoriseras som ”invandrare” och därmed bemö-
tas annorlunda än personer som uppfattas som ”svenska”. Till skillnad från i 
artikeln i övrigt är det i diskussionen kring diskriminering alltså uppfattat ”in-
vandrarskap” snarare än det faktum att man kommit till Sverige från ett annat 
land som är centralt (jfr Jonsson 1997a). Personer som nyss kommit till Sverige 
riskerar dock på grund av bristfälliga kunskaper i svenska och kring hur det 
svenska systemet fungerar i högre grad att missförstås av handläggare på myn-
digheter än personer som bott i Sverige länge. 

Klienten befinner sig som vi sett alltid i en underordnad position i mötet med 
handläggaren, men när hon/han dessutom har utländsk bakgrund kan detta 
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maktförhållande förstärkas12. Tola B. Jonsson (1997a:23) visar exempelvis i sin 
studie att handläggare på Försäkringskassan skiljer på ”normala (svenska) ären-
den” och ”invandrarärenden”, och Isabell Schierenbeck drar slutsatsen i sin 
forskning att invandrare riskerar att missgynnas när handläggaren ges ett för 
stort handlingsutrymme (Schierenbeck 2003). För handläggaren är det enklast 
om klienten stämmer överens med den specifika myndighetens ”idealklient”. 
Om inte får handläggaren försöka anpassa individen till denna mall (Jonsson 
1997b:5) för att kunna ge henne/honom en byråkratisk identitet (Johansson 
1992:60).  

Flest misstankar om diskriminering riktade intervjupersonerna i Vårgårda 
mot Arbetsförmedlingen. Det rådde dock en osäkerhet kring om det var Arbets-
förmedlingen som särbehandlade eller företagen som inte ville anställa männi-
skor med utländsk bakgrund: 

H – Är det något annat som ni känner att ni inte har fått hjälp med hos Arbetsförmedlingen? 
IP4 – Nej, jag vet inte... Dom kanske inte vill ha in främlingar... Helena, du kan inte... jag 

hoppas du förstår mig rätt, men jag måste säga... det är nånting... det funkar inte så 
bra... dom vill inte har främlingar på företagen... eller nåt sånt... 

H – På Arbetsförmedlingen eller på företagen? 
IP4 – På företag! På företag som Arbetsförmedlingen vet att dom inte vill ha främlingar! Jag 

vet inte... man måste tänka på alla möjliga saker. Till slut om man inte kan lita på nån, 
måste man göra allt själv! 

En annan respondent berättade att han valt att gå industriprogrammet eftersom 
kursdeltagarna blivit lovade arbete vid examen: 

IP5 – [...] vi var tre svenskar och tre invandrare... som läste industriprogrammet. Alla tre 
svenskarna fick jobb! Och vi tre invandrare ”Nej, vi har ingen plats för er”. Jag menar, 
man blir besviken. Jag gick till Arbetsförmedlingen till [handläggare] som var chef 
där... Jag sa ”Hur kan ni lova att om man går i skolan får man jobb?!” Tre svenskar fick 
jobb och tre invandrare fick gå hem...  

Ytterst låg det förmodligen hos företaget att bestämma vilka som skulle anstäl-
las och Arbetsförmedlingen kunde bara beklaga. En av mina intervjupersoner 
talade mycket om problemet att företagen ofta kräver att de anställda talar per-
fekt svenska, och menade att detta oftast inte är nödvändigt för att klara ett jobb: 

IP10 – Det bästa sättet att komma in i samhället är att få jobb. [...] Företagen vill ha personer 
som behärskar språket, men ibland kan man jobba fast man inte kan språket! Man pra-
tar ju inte alltid så mycket på jobbet, så dom borde hjälpa till. Myndigheterna måste ha 

12 I denna studie utgår jag från att handläggaren är etnisk svensk. Så måste ju naturligt-
vis inte vara fallet i Sverige idag. Jag tror ändå att majoriteten av de handläggare mina 
intervjupersoner mött är det. 
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kontakt med arbetsgivare så att dom kan hjälpa arbetslösa att få jobb. Är man tvungen 
att söka själv går det inte, så dom borde hjälpa lite... För att komma in i samhället mås-
te du ha jobb, för att klara sig själv... 

I Anders Neergaards (2004:25) studie menar en grupp intervjuade arbetsför-
medlare att företagens språkkrav var legitima, medan en annan grupp såg dem 
som en ursäkt från företagens sida för att inte anställa ”invandrare”. Neergaard 
menar att handläggare på Arbetsförmedlingen ofta anser sig vara tvungna att 
vara ”realistiska” och att detta leder till att de underordnar sig arbetsgivarnas 
verklighetsbild och krav (ibid.:31). Det rör sig alltså snarare om en strukturell 
diskriminering än om att myndighetens handläggare generellt är rasistiska.

Att bli diskriminerad behöver som vi sett inte handla om att bli illa bemött. 
När intervjupersonerna gjorde sammantagna bedömningar av olika myndigheter 
visade det sig att resultatet var minst lika viktigt som bemötandet. Fick de inte 
jobb spelade det ingen roll hur trevlig handläggaren på Arbetsförmedlingen 
varit:

H – Är dom trevliga där? ...dom som jobbar på Arbetsförmedlingen? 
IP10 – Ja, dom är okej. Det är så här... människor är snälla och säger ”Varsågod” och ”Okej”. 

Dom är mycket snälla, men sen händer ingenting! [skrattar högt]

Naturligtvis ville alla bli respekterade av handläggaren och visst uppskattade de 
om denne visat att hon/han brydde sig om deras situation, men detta var bara en 
del. Det fanns en anledning att man sökt hjälp; man hade ett ärende. 

Långt ifrån alla fall där misstänkt diskriminering nämndes i intervjuerna 
handlade om Arbetsförmedlingen. En respondent hade många exempel, som att 
ha fått vänta tre år på dagisplats och att inte ha fått byta lägenhet trots att 
”svenskar” ”flyttar hit och dit”. Denna person hade också dålig erfarenhet av en 
tolk på Migrationsverket som hon beskrev som ”konstig och rasist”. Fick man 
honom så fick man negativt besked eftersom han inte tolkade det man sa kor-
rekt, menade hon. 

En ytterligare aspekt av särbehandling är hur myndigheter bemöter ”invand-
rarkvinnor” respektive ”invandrarmän”. Tillsammans bidrar här kön och etnici-
tet till vilken föreställning handläggaren får av en klient (jfr Kullberg 
1994:130). För att uttala sig om detta fenomen skulle jag egentligen ha behövt 
göra en mer ingående studie och gärna utfört observationer av möten, men jag 
känner ändå att jag vill ta med två exempel ur intervjuerna av särbehandling 
som jag tror kan ha med kön och/eller etnicitet att göra. Det första gäller en 
kvinna:

IP – Arbetsförmedlingen... vi har jättebra kontakt! Han vill fortfarande hjälpa mig! 
H – Fast du har jobb? [skrattar] 
IP – Ja, jag har jobb, men han skickar papper var tredje månad, och han skriver ”Jag vill gärna 

hjälpa dig, om du inte har jobb”, men jag frågar andra, och han skickar inte till dom... 
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H – Det är bara till dig? 
IP – Ja, ja! Jag fattar inte varför. När han skickar papper går jag dit och visar honom och säger 

”Jag har jobb, jag jobbar”. Då kollar han i datan ”Ja, du har fortfarande jobb” - ”Tack” – 
”Hej då”. Jag kastar bara in pappret, men han skickar... han vill hjälpa mig... 

Och det andra framfördes av en kvinna, men gällde hennes man, samme man 
som vi tidigare såg hade problem med Försäkringskassan: 

IP – Vårdcentralen... oj, jag har haft problem med dom! När min son var liten hade han ont i 
naveln. Det var blod och vatten och jag vet inte... Jag gick dit med barnens pappa. Han 
fick inte hjälp! Dom bara tryckte på hans mage! Sen la dom bort honom! Jag reagerade, 
jag grät, och barnens pappa skrek som fan på kvinnan! Sen när han skrikit sa hon ”Jag 
ska hjälpa dig, bara för din skull, inte för hans” - ”Varför?” frågade jag ”Du är snäll, det 
är inte han” sa hon... Han var rädd... 

Mannen var förmodligen mycket arg, men man undrar ju om barnet inte fått 
hjälp om han kommit dit ensam. Problemet var ju akut. 

Personlig kontakt med handläggare 
Jag reagerade under intervjuerna i Vårgårda på att en del intervjupersoner talade 
om att enskilda tjänstemän varit ”snälla”13 och på att handläggarna på Invand-
rarbyrån verkade ha betytt så mycket för dem: 

H – Och... är det nånting med Invandrarbyrån som har varit jobbigt? 
IP4 – Åh, Helena dom gjorde allt dom kunde! Dom är som min familj! 

IP1 – Jag tycker dom är mina släktingar här! Om jag har problem kan jag gå till dom. 

Handläggarnas på Invandrarbyrån hade valt en myndighetsstil där de inför kli-
enterna inte bara presenterade sig som myndighetsföreträdare utan även med-
människor (jfr Schierenbeck 2003:156). Att de ansträngt sig lite extra i mötet 
med de till Sverige nyanlända klienterna förstod jag under intervjuerna när nå-
gon berättade att de när de kommit till Vårgårda i juletid mötts av pepparkakor 
på bordet i den tillfälliga första lägenheten och någon annan att Invandrarbyrån 
varje jul ordnar en tomte som delar ut julklappar till alla klienters barn. Flera 
personer berättade även att assistenterna på Invandrarbyrån hjälpt till som 
påtryckare för att få något att hända på andra myndigheter. I Sahlin & Löfstands 

13 I någon intervju är det jag som för in ordet ”snäll” i frågan, förmodligen för att jag är 
ovan att intervjua personer som inte talar så bra svenska, och därför faller i fällan att tala 
som med barn. Detta har dock ingen avgörande betydelse. I allmänhet handlar det om 
uppfattning om myndigheter som går igen, även i övriga resonemang, hos intervjuper-
sonerna.
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studie (2001:76) menar vissa hemlösa att de fått bättre kontakt med sina hand-
läggare, eller bättre utfall av mötet, på socialkontoret om de haft någon ”allie-
rad”, exempelvis någon från en frivilligorganisation som engagerat sig i deras 
fall och tryckt på. För intervjupersonerna i Vårgårda har alltså Invandrarbyrån i 
vissa fall intagit denna roll.  

I övrigt framträder bilden av dessa handläggare som personer intervjuperso-
nerna alltid kunnat vända sig till. Även när de egentligen inte längre haft någon 
formell kontakt med Invandrarbyrån har vissa kunnat ringa om de behövt någon 
att prata med: 

IP7 – [...] Ibland är jag arg och gråter... jag ringer till [anställd på Invandrarbyrån] och säger 
”Jag kommer och pratar med dig”. Hon säger ”Du är välkommen”. Jag går och pratar 
med henne. Ibland har jag ringt och bett henne komma. Hon kommer... en, två timmar... 
sitta ner... 

Det är en dock en svår kombination att vara både handläggare och vän. I mötet 
med sina klienter är det troligt att många handläggare på Flyktingmottagningen, 
liksom de i Vårgårda, väljer en personlig myndighetsstil eftersom de befinner 
sig i en väldigt utsatt situation; ensamma i ett nytt land och utan de språkkun-
skaper som krävs för att kunna göra sig förstådda. Deras handlingsutrymme 
möjliggör detta, men risken är att vissa klienter känner sig bortprioriterade: 

IP6 – Ja, [anställda på Invandrarbyrån] från kommunen... jag ser dom ibland. Dom brukar gå 
till några kurdiska familjer, och hälsar på. Jag vet inte vad dom gör... Jag har sett bilen 
flera gånger, men dom har aldrig varit hos oss... aldrig...

IP5 – Dom behöver inte. 
IP6 – Jo, men jag menar, det känns bra om någon kommer ibland, och sitta och prata lite och 

fika och... 

Negativa beslut kan tolkas som antipati. En annan intressant fråga i samman-
hanget är vilka klienter handläggaren skapar personlig kontakt med? Har det 
någon betydelse att de flesta handläggare på myndigheterna är kvinnor? En 
kvinna berättade att hennes man hade stora problem i kontakten med myndighe-
ter:

IP – [...] Barnens pappa mår inte bra, så ibland är han sjukskriven en, två månader. Han får jät-
telite pengar! När han får så lite blir han arg. Han går och pratar med dom. Dom skriker 
som fan till honom! Inte till mig, inte till mig... Jag vill inte följa med honom! ”Du får gå 
själv!” – ”Du måste hjälpa mig” - ”Nej, jag kan inte hjälpa dig! Det är inte min sak. Om 
jag sjukskriver mig kan jag gå själv, jag klarar mig. Du får klara dig”. Så dom skriker 
som fan och han kommer hem och är ledsen. ”Dom skriker, jag vet inte varför. Dom vill 
inte hjälpa mig”. Jag säger ”Du måste vara lugnare när du pratar med dom”. 

Jag har inte undersökt detta och kan därför inte uttala mig om det, men tycker 
att det vore värt att studera vidare.  



291

Det är möjligt att relationen mellan klient och handläggare tenderar att bli 
mer personlig på mindre orter eftersom man där vid upprepade besök på en 
myndighet förmodligen träffar samma handläggare. I ett samhälle som Vårgårda 
kan det också hända att invånarna har bättre koll på varandra än i storstaden, 
och vet vem som fått vilket stöd. Gränsdragningen mellan klient och före detta 
klient kan i denna miljö skapa problem: 

IP6 – [...] Sen var det vid jul, på julafton... Det var en tomte, [Invandrarbyrån] hade gjort, vem 
var det?... vaktmästaren? Jag vet inte vem som hade klätt ut sig till tomte, och köpt lek-
saker, och gick till alla och gav dom små paket, men dom kom inte till mina barn! Var-
för inte? För att vi jobbar båda två. Vi har pengar att köpa, men det är inte det! 

H – Att det kommer en tomte... 
IP6 – Precis! Barnen blir glada när tomten kommer! Barnen sa att dom hade varit här hos någ-

ra iranska, irakiska familjer och plingat på dörren och gett dom... Barn är barn! Dom 
hade ju kontakt sen du vet! ”Igår kom tomten! Vi fick paket av tomten!”, och så säger 
dom ”Mamma, var vi inte snälla? Tomten kom inte och plingade” 

H – Nää... 
IP6 – ”Jo, ni är jättesnälla! Pappa kan gå och köpa!” Man känner sig ledsen... 

I en storstad hade förmodligen ingen märkt att en tomte besökt vissa familjer, 
eller att Flyktingmottagningens handläggare gjort hembesök hos en före detta 
klient. I småstaden är risken dock att en informell myndighetsstil leder till 
osämja klienter emellan.  

Klienters syn på myndigheters funktion och förmåga 
Handläggare har förvisso ett visst handlingsutrymme, men det handlar ändå inte 
om någon välgörenhet när en klient får ett bifall. Den som får hjälp hade rätt till 
det. Saker som ingår i handläggarens arbetsuppgifter är denne inte ”snäll” när 
hon/han gör, och personen som får stöd ska inte behöva vara tacksam. De inter-
vjupersoner som tenderade att se stöd från myndigheter som välgörare verkade 
vid negativa beslut anta att handläggaren gjort sitt bästa utifrån hur regelverket 
såg ut, men vid positiva beslut att denne betalat tandläkaren, eller ordnat en 
praktikplats, vilket oroade mig eftersom det både vid både bifall och avslag är 
handläggarna som utifrån regelverket tagit beslutet.  

Jag skulle vilja avsluta diskussionen av nyanlända invandrares möte med 
myndigheter i småstad med att titta på hur intervjupersonerna i Vårgårda i tal 
konstruerar myndigheters funktion. De två ytterligheter som jag i mitt material 
fann har jag valt att kalla synen på stöd från myndigheter som rättighet och
synen på stöd från myndigheter som välgörenhet. Anledningen att jag under 
analysarbetet kom att intressera mig för detta var det faktum att de flesta av 
intervjupersonerna snarast verkade ha anammat det senare synsättet. Jag började 
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på ett mer generellt plan fundera över hur föreställningar som dessa kunde tän-
kas påverka klienters förhållningssätt gentemot myndigheter. 

När myndigheter ses som välgörare 
Risken som uppstår när en handläggare presenterar sig som medmänniska är att 
detta formar klienternas syn på myndigheters funktion och att de därmed när de 
får stöd uppfattar det som att handläggaren gjort dem en tjänst eller gett dem en 
gåva. Då döljer hon/han sin maktroll och därmed klienternas rättigheter (Järvi-
nen 2002:270). Två av mina intervjupersoner var exempelvis mycket kritiska 
till hur det så kallade hemutrustningslånet presenterats för dem. De menade att 
handläggarna på Invandrarbyrån fått det att framstå som ett generöst erbjudan-
de, men att de inte haft möjlighet att välja bort det: 

IP3 – När du får pengar att fixa hemmet... många vet inte att dom ska lämna tillbaka dom, det 
blir svårt. 

H – Man förstod inte det? 
IP3 – Nej, man tror att det är okej, sen blir det svårt... 
IP3 – När man kommer hit har man ingenting alls, det är bättre att man får det gratis än att 

låna. 
H – Du fick låna..? 
IP3 – Jag lånade pengar och köpte möbler... 
H – Men du förstod att det var ett lån? 
IP3 – Ja, dom förklarade för mig. Dom sa ”Det är ett lån, men du behöver inte betala tillbaka 

på jättelänge, tills du får fast jobb”, men det kommer hela tiden ränta på det. 

Det som är tänkt som ett stöd riskerar att bli en lånefälla. Att få hjälp att möble-
ra sin lägenhet är naturligtvis tacksamt, men handlar det om ett lån måste hand-
läggarna tydligt förklara det. 

Min tanke är att klienter som möter handläggare som valt en ”mjuk” myn-
dighetsstil riskerar att börja tolka stöd från myndigheter som välgörenhet. Ut-
gångspunkten är att det ingår i handläggarnas handlingsutrymme att välja hur de 
presenterar sig själva och verksamheten. Goffman (1959:22) menar att vi i mö-
tet med andra genom våra framträdande försöker kontrollera de intryck den 
andra parten ska få av oss. När en handläggare väljer en personlig myndighets-
stil kan syftet vara att få klienten att känna sig bekväm och omhändertagen 
och/eller att inför klienten presentera sig själv som en sympatisk person. Konse-
kvensen kan hur som helst bli att maktförhållandet döljs. Handläggarens fram-
trädande signalerar vilken karaktär relationen mellan henne/honom och klienten 
kommer att ha, och klienten anpassar sig efter detta. Många av kvinnorna i 
Gardberg Morners studie (2003:196ff) betonar dock att det är viktigt att i mötet 
med handläggaren framställa sig som självständig för att inte bli överkörd. 
Andra menar dock att man tjänar på att spela mer beroende än man är för att få 
hjälp. Även klienten har alltså ett intresse av att styra intrycken. 
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Att så många av intervjupersonerna tenderade att se stöd från myndigheter 
som välgörenhet kan, tror jag, förutom den personliga relationen med handläg-
gare på Invandrarbyrån även kopplas till det faktum att många av dem kommit 
till Sverige från länder utan utbyggd välfärdsstat. De var förmodligen inte vana 
att i kontakt med myndigheter kräva sin rätt, och uttryckte i intervjuerna tack-
samhet för den hjälp de fått, som detta par: 

H – Precis när man kommer, finns det någonting som man skulle kunna göra bättre? Var det 
någonting som var jobbigt? 

IP9 – Nej, nej, nej. Det var inget jobbigt. 
H – Och du tycker inte heller det? 
IP8 – Nej, det är bra... 

De letade inte problem. Det är också tänkbart att människor som just fått uppe-
hållstillstånd, och då särskilt kvotflyktingar, under sin första tid i Sverige känner 
tacksamhet gentemot den svenska staten som tagit emot dem. 

Med skilda förhållningssätt gentemot myndigheter  
Jag kommer nu att på ett mer generellt plan att reflektera kring hur synen på 
stöd från myndigheter som välgörenhet kan uppstå och sedan påverka klienters 
fortsatta förhållningssätt gentemot myndigheter. Mer specifikt ska jag försöka 
koppla klientens förhållningssätt gentemot myndigheter till hennes/hans syn på 
myndigheters funktion och tilltro till deras vilja och förmåga, se figur 1. Jag har 
tittat både på vad intervjupersonerna sagt och hur de uttryckt sig. Jag vill dock 
betona att inte alla intervjupersoner i Vårgårda såg stöd från myndigheter som 
välgörenhet och att personer i detta hänseende även kunde ha olika syn på, och 
agera olika i mötet med, skilda myndigheter. Denna del av analysen är explora-
tiv och intervjucitaten från Vårgårda bör här snarast ses som illustrationer.

Figur 1: Förhållningssätt gentemot myndigheter kopplat till syn på myndigheters funk-
tion och tillit till myndigheters vilja och förmåga. 

Ser stöd från  Ser stöd från 
myndigheter myndigheter  

  som rättighet      som välgörenhet 

Känner tillit  
till myndigheters 
vilja och förmåga 

Känner misstro  
mot myndigheters 
vilja och förmåga 

• Söker 
• Söker stöd    omhändertagande 
   vid behov • Vill inte vara till  
    besvär 

• Undviker konflikter 

• Ställer krav • Avstår stöd 
    trots behov 
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Det är, menar jag, rimligt att anta att klienter som ser stöd från myndigheter som 
en rättighet och har högt förtroende för myndigheters vilja och förmåga inte 
tvekar att söka stöd när de är i behov av det. När kontakten med enskilda hand-
läggare, som för de flesta av intervjupersonerna i Vårgårda, fungerar väl kan 
dock klienter som vi sett komma att se stöd från myndigheter som välgörenhet, 
se upp till handläggaren och hos henne/honom söka omhändertagande:

IP – Ja, det måste vara rätt personer, och det måste jag säga att hon [handläggare på Invand-
rarbyrån] kan, som jag märkte, också jobba som psykolog. Det är rätt person på rätt plats. 

H – Ja, det är fantastiskt när det är så... 
IP – Jaa, det är fantastiskt. Jag blev fascinerad av henne... 

Risken är att dessa klienter känner att de besvärar handläggaren när de ansöker 
om stöd de enligt lag har rätt till: 

IP – [...] Kanske är det tråkigt om dom alltid ringer [Invandrarbyrån] och frågar ”Kan jag få 
pengar för en tand, kan jag få pengar för det och det och det, kan jag få pengar för allt 
möjligt, kan jag få pengar, kan jag få prata, kan jag få...”  

I situationer där dessa klienter känner att de inte fått den service de har rätt till 
kan det också hända att de låter bli att överklaga för att undvika en konflikt med 
personalen:

IP – [...] Om jag ser mitt barn utan strumpor blir jag inte glad [på dagis].... 
H – Men då säger du till? 
IP – Nej. 
H – Varför då? 
IP – ... Jag vill inte ha problem. 

Klienter med detta förhållningssätt anser att de i längden vinner på att inte kla-
ga. De ligger förmodligen lågt trots att de tror på myndigheters vilja och förmå-
ga. Klienter som ser stöd från myndigheter som välgörenhet och dessutom sak-
nar tilltro till myndigheters vilja och förmåga kan däremot redan från början 
tänkas avstå från att söka stöd:

H – Arbetsförmedlingen..? 
IP – Ja, dom är lite tråkiga måste jag säga! Dom jobbar inte som dom borde. Jag kommer ihåg 

att vi hade nåt som Arbetsförmedlingen i mitt hemland. Dom måste bli lite öppnare här i 
Vårgårda. Jag tror... jag kände mig... Kanske dom bara sitter och gör ingenting, och 
dricker kaffe och gör ingenting. Ja, det är lite tråkigt... 

Istället för att kräva sin rätt och eventuellt byta handläggare är det möjligt att 
dessa klienter väljer att i högsta möjliga mån bryta kontakten med myndigheten 
ifråga. Detta kan jämföras med klienter som misstror myndigheter, men ser stöd 
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som en rättighet, som om det uppstår problem i högre grad kan tänkas ställa 
krav:

IP – [...] Som när jag sökte min a-kassa... Jag gick dit till Arbetsförmedlingen och [de sa] 
”Varför så, och du gjorde så, och varför, varför, bara varför”. Jag vet att jag hade rätt till 
a-kassa... 

H – Mmm... och det ordnade sig till slut? 
IP – Ja.
H – Men då fick du kämpa själv..? 
IP – Ja, jag fick kämpa själv... så jag gick till facket, så dom fixade det... 

Av de klienter som saknar tro på myndigheters vilja och förmåga riskerar de 
som ser stöd från myndigheter som välgörenhet vid konflikt i extremfall att bli 
”martyrer” och de som ser stöd från myndigheter som rättighet att bli ”rättsha-
verister”.

Avslutande diskussion 
Inledningsvis var jag endast inställd på att studera nyanlända invandrares möte 
med myndigheter i Vårgårda, men under fältarbetets gång insåg jag att även det 
specifika i denna grupps möjlighet att skapa ett socialt nätverk i det lilla samhäl-
let var intressant. I analysen av intervjupersonernas berättelser om upplevelsen 
av mötet med myndigheter blev det också tydligt att dessa teman gick in i var-
andra. Att de saknade ”någon att fika med” och det faktum att det i det lilla 
samhället finns få tillgängliga offentliga eller semioffentliga samlingsplatser 
blev en viktig del i förklaringen till att relationen till handläggarna på Invand-
rarbyrån för många av intervjupersoner blivit så viktig. 

Under analysarbetet märkte jag att kvotflyktingar och före detta asylsökande 
verkade ha olika förhållningssätt gentemot myndigheter. Kvotflyktingarna såg i 
högre grad stöd från myndigheter som välgörenhet och hade generellt högre 
tilltro till myndigheters vilja och förmåga. De hade exempelvis helt litat på de 
tolkar de mött. Min studie är liten, men kanske är detta ett tecken på vad in-
vandrares upplevelse av sina första möten med svenska myndigheter kan få för 
konsekvenser. De av intervjupersonerna som var kvotflyktingar hade redan på 
flygplatsen mötts av Invandrarbyråns personal och när de kom till Vårgårda haft 
en möblerad lägenhet som väntade på dem. De som var före detta asylsökande 
hade däremot gått igenom en lång asylprocess, bott på flyktingförläggning och 
överklagat avslag i flera omgångar. De hade i Sverige mötts av misstro och 
verkade under asylprocessen i hög grad ha förlorat tron på svenska myndighe-
ters vilja och förmåga. Kring detta skulle det behövas ytterligare forskning. Det 
hade också varit intressant att fortsätta studera huruvida synen på stöd från 
myndigheter som välgörenhet i högre grad återfinns hos människor på mindre 
orter än i storstäder, oavsett bakgrund. 
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Huruvida etnisk diskriminering generellt är vanligare i småstad eller storstad 
kan jag utifrån studien i Vårgårda inte svara på. På en liten ort finns det få hand-
läggare på varje myndighet och risken är att de tillsammans skapar sig uppfatt-
ningar av olika klienter. På en liten ort är det också möjligt att ryktet om en 
”besvärlig” klient sprider sig inte bara inom en myndighet utan även myndighe-
ter emellan. Detta skulle kunna leda till att människor i denna miljö undviker 
konflikter med myndigheter genom att avstå från att söka stöd eller kräva servi-
ce de har rätt till. 

De personer jag intervjuade hade alla valt att stanna i Vårgårda, men det var 
tydligt att de inför detta beslut vägt fördelar mot nackdelar. En avgörande faktor 
var för många att de hade jobb. Att Vårgårda är en ort med många stora indu-
strier verkar ha gjort det möjligt för många att få anställning trots att de saknat 
utbildning och inte talat flytande svenska. Detta är dock specifikt för Vårgårda 
och gäller inte småstäder i allmänhet. Det faktum att det i Vårgårda enligt inter-
vjupersonerna var svårt för nyinflyttade att lära känna socialt etablerade ortsbor 
kan nog också gälla småstäder mer generellt, och då inte specifikt för ”invand-
rare” utan för nyinflyttade i allmänhet. Intervjupersonerna bedömde dock att 
deras barn i Vårgårda hade bättre chans att ”komma in i det svenska samhället” 
än de skulle ha haft om de bott i en större stad.  

Småstäder skiljer sig sinsemellan och ”invandrare” är, hur man än väljer att 
definiera begreppet, en mycket heterogen grupp både vad gäller bakgrund, pre-
ferenser och prioriteringar. Jag har dock pekat på att deras möte med såväl 
myndigheter som civilsamhälle verkar kunna se olika ut i småstad och i stor-
stad, och därmed att forskning kring dessa företeelser bör ske i olika kontexter.  

Min forskning har visat att Invandrarbyråns handläggares personliga myn-
dighetsstil är problematisk samtidigt som samtliga intervjupersoner i intervjuer-
na uttryckt hur mycket deras bemötande betytt för dem under introduktionsperi-
oden. Av den kontakt jag i samband med denna studie hade med dessa handläg-
gare förstod jag det som att de medvetet valt sin myndighetsstil, och jag är över-
tygad om att det i hög grad är motiverat att i en verksamhet som denna satsa på 
ett personligt tilltal. Klienterna de möter befinner sig när de kommer till kom-
munen i en mycket utsatt situation; de har tunga erfarenheter i bagaget, saknar 
ofta helt ekonomiska resurser, har ingen släkt eller bekanta på orten och talar 
ingen eller dålig svenska. En möjlig normativ slutsats av min forskning i Vår-
gårda är att handläggarna på Invandrarbyrån bör vara mer medvetna om vilka 
konsekvenser deras sätt att presentera sin roll och myndighetens funktion kan 
få. När handläggaren oavsiktligt döljer sin maktposition finns risken att klien-
terna börja uppfatta stöd från myndigheter som välgörenhet. 
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11. Pendelparanoia i kommunalt 
jämställdhets- och integrationsarbete1

HELENA SJÖSTRÖM

Inledning
”Hade du känt mej  
hade du inte dömt mej 
hade jag hjälpt dej 
hade du aldrig glömt mej 
hade du tatt dej tid 
hade du kanske fattat 
hade jag vågat 
hade vi kanske snackat 
hade vi bara haft mer tid 
hade jag kanske satt mej brevid 
hade vi lärt känna varandra 
hade vi inte varit så rädda för andra.”2

Det samhälle vi lever i idag präglas av stor ojämlikhet och diskriminering (Ds 
2000:69; Tilly, 2000; SOU 2004:43). Mycket av den ojämlikhet vi ser omkring 
oss kan härledas från kategorierna man/kvinna och svensk/invandrare (Tilly, 
2000:87ff.). Kön och etnicitet kan därför beskrivas som kategorier vilka 

1 Denna artikel kommer att återge en bearbetad version av en magisteruppsats i 
sociologi, där just fenomenet pendelparanoia konfronterats i en studie av en kommuns 
jämställdhets- och integrationsarbete (Sjöström, 2005). 
2 Texten ovan utgör refrängen till Timbuktus låt Pendelparanoia från albumet 
Kontrakultur år 2000. Låten genomborrar vår vardag och skildrar där de fördomsfulla 
tankar en svensk man har om invandraren mittemot, och vice versa, på pendeltåget hem 
från jobbet. Låten lyckas förmedla hur vi idag ofta bemöter varandra utifrån stereotypa 
kategorier och att detta skapar klyftor av oförståelse som tenderar att förstärka dessa 
upplevda olikheter. Pendelparanoia blir här synonymt med fenomenet där olikheter 
förstärks med följden att maktskillnader ignoreras.  
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resulterar i konsekvent skilda livsvillkor.3 Vi människor verkar i stor 
utsträckning också bedöma och bemöta varandra utifrån förväntningar knutna 
till dessa olika grupper (Ahrne & Papakostas, 2002:23; Mlekov & Widell, 
2003:80). Behovet av att kategorisera människor i olika fack fyller en 
strukturerande och förenklande funktion, men samtidigt tenderar dessa 
kategorier att låsa individerna till bestämda egenskaper och beteenden (Tilly, 
2000:117). Tilly (2000:97) beskriver hur denna kategoriella ojämlikhet skapas 
genom att yttre kategorier (t.ex. kön, etnicitet) kopplas ihop med inre kategorier 
av över- och underordning i organisationer. På detta sätt byggs ojämlikheten in i 
relationsmönster och resulterar i en rad förväntningar som t.ex. att chefskap 
associeras till manlighet, omsorgsarbetet till kvinnlighet o.s.v. Män/kvinnor och 
invandrare/svenskar har följaktligen generellt olika tillgång till resurser, makt 
och status över andra (Young, 2005:32).  

Organisationer och arbetsplatser är betydelsefulla arenor där förhandlingar 
kring identiteter och värderingar äger rum (Abrahamsson, 2004:303).
Förändringsarbetet i arbetslivet kan inte isoleras från de normer som präglar 
samhällslivet i stort. Normer, föreställningar och attityder i samhället har istället 
stor betydelse för individers positioner, handlingsutrymme och förutsättningar i 
arbetslivet (de los Reyes 2001:184). I Sverige stadgar jämställdhets- och 
diskrimineringslagstiftningen ett förändringsarbete som ska förhindra 
diskriminering och, förenklat uttryckt, säkra alla människors rätt till lika 
behandling (Lag 1991:433 och 2003:307). Ansvaret ligger på varje enskild 
organisation att skapa en arbetsplats fri från diskriminering p.g.a. kön, etnicitet, 
sexuell läggning och funktionshinder. Jämställdhets- och mångfaldsfrågor har 
blivit områden som de flesta organisationer måste arbeta med. Samtidigt går 
detta förändringsarbete oroväckande långsamt och behöver därmed 
problematiseras (Mark, 2000:12). Kan det vara så att detta tröga avancemang 
beror på en otillräcklig eller, rent ut av, felaktig förståelse av vad som ska lösas? 

Denna artikel kommer att presentera resultaten från en studie av en kommun 
som beskriver sig arbeta aktivt med både jämställdhets- och integrationsfrågor. I 
undersökningen har intresset riktats mot de i kommunen som bedriver och har 
möjlighet att definiera detta förändringsarbete. Specifikt är syftet att redovisa 
hur kommunen på central nivå beskrev och motiverade arbetet inom och mellan 
jämställdhets- och integrationsarbetet. Ur denna diskurs har kommunens 
representation av den kategoriella ojämlikheten uttolkats. Hur ojämlikheten 
beskrivs återspeglar inte bara hur problemet förstås, utan också vad som inte
upplevs som problematiskt, samt vilka lösningar som kan komma att 
aktualiseras (Bacchi, 1999:7ff). Definitionen utgör alltså delvis en diskursiv 

3 Kategoriell ojämlikhet kommer hädanefter att användas och syfta till den beständiga 
ojämlikhet som inbyggts i relationer mellan kategoriella par som man/kvinna och 
svensk/invandrare (även vit/svart).  
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konstruktion av problemet. Hur denna beständiga ojämlikhet framställs speglar 
därför till viss del hur dessa kategorier konstrueras i kommunen.

Den kategoriella ojämlikheten beskrivs i studien utifrån 
intersektionalitetsbegreppet. Två teoretiska frågeställningar har drivit studien 
framåt. Dessa har riktat uppmärksamheten mot att kön och etnicitet är sociala 
maktkonstruktioner och att dessa dessutom är ömsesidigt sammankopplade (de 
los Reyes & Mulinari, 2005). För läsaren höjs redan nu en varningsflagga, 
eftersom det teoretiska fokuset riskerar att skapa en rangordning mellan olika 
maktförtryck. Alla kategorier är ständigt närvarande, vilket egentligen 
omöjliggör ett uteslutande (de los Reyes m.fl. 2002:25). Avgränsningen är dock 
i högsta grad nödvändig för att skapa en hanterbar analys, som ska kunna spegla 
och fördjupa resonemangen och kopplingarna mellan kategorierna kön och 
etnicitet. Det innebär alltså att andra betydelsefulla maktbärande kategorier som 
bl.a. klass, sexuell preferens och funktionshinder plockats ur det analytiska 
verktyget. Teoretiskt är ambitionen dock att initiera en diskussion kring hur ett 
förändringsarbete bör medvetengöra flera maktkategorier, hur de konstrueras, 
samverkar och slutligen hur vi förhåller oss till dem. Avslutningsvis är det av 
största vikt att uppmärksamma att kategorierna invandrare/svensk och 
kvinna/man kontinuerligt används, även i denna artikel. Risken med detta är att 
befästa de associationer som kategorierna bär med sig (Eduards, 2002). Så länge 
kön och etnicitet systematiskt påverkar individers ojämlikhet behöver vi dock 
synliggöra dessa grupper, men med ett reflekterande förhållningssätt (Young, 
2005:17). 

Systematiskt ojämlika livsvillkor 
Den svenska arbetsmarknaden är påtagligt könsuppdelad, både horisontellt och 
vertikalt (Regnö, 2003; SOU 2004:43). Detta eftersom män och kvinnor 
återfinns i olika yrken, branscher och positioner, där män även generellt 
överordnas kvinnor. Några av de vanligaste yrkesgrupperna på svensk 
arbetsmarknad utgör minst 89 procent av det ena könet (SOU 2004:43 s 43). 
Mansdominerade styrelser (med mer än 60 procent män) är fortfarande en 
normalitet. Bland organisationer med privat ägandeform har 93 procent 
mansdominerade styrelser (Regnö, 2003:20). Lönegapet mellan män och 
kvinnor är fortfarande markant. Kvinnor tjänar ca. 80 procent av männens löner 
samtidigt som kvinnor oftare har högre formell utbildningsnivå (Roth, 2004:19). 
Kvinnor har mindre formell makt då de återfinns på lägre positioner än män, har 
mestadels huvudansvar för hem och familj och upplever även i större 
utsträckning än män sexuella trakasserier på arbetet (Alvesson & Due Billinge 
1999:198). Dagens samhälle präglas följaktligen dels av en tydlig särskiljning 
mellan könen och dels av en generell princip med mannen som norm (se t.ex. 
Bourdieu, 1999:21; Hirdman, 2001:63ff; Andersson, 2002:128). 
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Den politiska och mediala diskursen kring invandrares situation återspeglar i 
stor utsträckning hur begreppet invandrare används synonymt med det 
annorlunda och problem. Uppfattningen om invandrares bristande 
svenskspråkiga förmåga, utbildning och ”svenskspecifika” kompetens samt 
upplevelsen av dem som kulturellt avlägsna gör att dessa olikheter utpekas som 
hinder för deras anpassning till svenskt arbetsliv (de los Reyes 2001:73ff). 
Samtidigt avslöjar flertalet studier hur invandrare har sämre förankring på den 
svenska arbetsmarknaden än infödda, bl.a. genom lägre förvärvsintensitet, högre 
arbetslöshet, lägre inkomster och fler som försörjs genom socialbidrag (Roth 
2004:22). Invandrare har också oftare lågkvalificerade och lågstatus arbeten än 
infödda svenskar (Rydgren m.fl., 2002:7). Rydgren m.fl. (2002:8) beskriver 
även hur olika former av diskriminering resulterar i att invandrare därmed 
generellt underordnas svenskar i arbetslivet. Anmärkningsvärt är att det 
uppvisas en differentiering inom gruppen invandrare, där undersökningar visar 
att diskrimineringen generellt drabbar utomeuropeiska invandrare hårdast (Roth, 
2004:22). de los Reyes m.fl., (2002:19) lyfter i samband med dessa resonemang 
fram hur rasistiska strukturer och vithet som norm utgör påtagliga inslag i 
västvärldens resonemang om sig själva och de andra.4 Västvärlden bär idag på 
ett kolonialt arv där processer av att systematiskt anonymisera, nedvärdera och 
marginalisera människor i den s.k. tredje världen genomsyrar våra samhällen 
(de los Reyes & Mulinari, 2005:75). Ett förändringsarbete kan inte blunda för 
detta utan en eventuell förändring mot jämlikhet förutsätter en rannsakan av 
detta arv. 

Intersektionalitet
Diskussionen om relationen mellan jämställdhets- och integrationsarbete 
behöver nyanseras. Med denna ambition lyfts intersektionalitet fram som ett 
teoretiskt begrepp som bl.a. används för att synliggöra att kategorierna klass, 
kön och ras/etnicitet interagerar och därmed ska förstås parallellt (de los Reyes 
& Mulinari, 2005). Två teoretiska frågeställningar har urskiljts och sedan 
utvecklats ur det intersektionella perspektivet. I den utvalda kommunens 
förändringsarbete undersöktes om nyckelpersonerna synliggör de socialt skapta 
maktskillnaderna i kategorierna kön och etnicitet och om hur de hanterar 
maktkategoriernas samspel. Denna inringade diskurs har gett en bild av hur 
kommunen representerar och till viss del kan sägas konstruerar den kategoriella 
ojämlikheten i kommunen.  

4 Rasistiska strukturer förklaras i termer av kulturrasism, där olikheter härleds ur 
kulturella skillnader på samma sätt som biologisk skillnader förut utgjorde 
förklaringsgrunden.  
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Maktbärande kategorier 
Förtjänsten med mångfald och jämställdhet utmålas ofta som tillgången till fler 
perspektiv, vilket både är utvecklande och kreativt (se t.ex. Ds 2000:69; Mlekov 
& Widell, 2003; Roth, 2004). Detta är ett tillsynes rimligt påstående, som inte 
desto mindre, kantas av fallgropar. Faran i att betona etniska och könsmässiga 
olikheter, utan att framhålla dessa som maktkonstruktioner, är att människor 
riskerar att cementeras i stereotyper (de los Reyes, 2001:175). Skillnader i form 
av resurser, makt och inflytande fördelas systematiskt ojämnt mellan 
kvinnor/män och svenskar/invandrare (de los Reyes & Mulinari, 2005:89ff; 
Young, 2005:32). En fördelning som ger kollektiva fördelar till de maktstarka 
grupperna, vilka därmed får ett intresse av att bevara maktstrukturen samtidigt 
som andra grupper får ett intresse av att förändra den (Danermark m.fl., 
2003:146). Ett förändringsarbete bör fokusera på varför dessa olikheter uppstår 
och reproduceras. Ytterligare problem uppstår när olikheter beskrivs i termer av 
variationer på ett sätt som osynliggörs att dessa skillnader i stor utsträckning är 
ett uttryck för och ett resultat av ojämlika relationer (de los Reyes, 2001:193; de 
los Reyes & Mulinari, 2005:129). Bejakandet av olikheter kan därför beskrivas 
stå mycket nära ett särartstänkande. Ett oproblematiskt lönsamhetsideal i 
förändringsarbetet föder därför nya problem. Argument som att organisationer 
som tar tillvara på mångfalden blir kreativare, roligare och bättre, lyfts ofta fram 
utan att problematiseras (t.ex. i Ds 2000:69; Mlekov & Widell, 2003; Roth, 
2004). När förändringsarbete kommer att drivas genom ekonomiska ”glasögon”, 
finns dock en övergripande risk att maktaspekter och rättviseidealet hamnar i 
skymundan.  

Vi behöver utmana föreställningen om kön och etnicitet som naturliga och 
biologiska egenskaps- och beteendeskapande kategorier. Gör vi inte det 
motiveras dagens särskiljning och ojämlikhet med att t.ex. kvinnor passar bäst 
för vissa arbeten och invandrare för andra. Manligt och kvinnligt är inte något 
naturligt och oföränderligt, utan omskapas eller reproduceras ständigt i mötet 
mellan kvinnor och män (Bourdieu, 1999:21; Drejhammar, 2001:18). 
Jämställdhet borde innebära att kön inte ska bli det som förklarar vilka vi vill 
vara, vilka vi har möjlighet att vara och i slutänden vilka vi blir (Elvin-Nowak 
& Thomsson, 2003:138). Kvinnor och män bör ha friheten att skapa ett 
personligt sätt att leva bortom snäva könsroller. Om jämställdhetsarbetet inte 
arbetar utifrån detta riskerar vi att befästa dessa upplevda olikheter, istället för 
att skapa nya utrymmen.  

Trots att invandrare som kategori klumpar samman en heterogen grupp, 
möter dessa personer liknande situationer enbart p.g.a. att de tillhör kategorin 
invandrare (de los Reyes, 2001:105). Mattson (2001:142ff) beskriver att kultur 
och etnicitet används alltför ofta på ett oreflekterat sätt som kollektiva 
egenskaper som är nationsbundna, enhetliga och statiska. Även om kulturella 
skillnader finns kan och bör de inte fångas i den snäva dikotomin 
invandare/svensk. Invandrare definieras ofta i kontrast till svenskar vilket 
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skapar ett antingen/eller mellan dessa grupper. Istället visar forskning att 
identiteter snarare handlar om ett mitt-i-mellan eller ett både-och (Mattsson, 
2001:137ff). Det kan därför beskrivas finns en blindhet för hur etnicitet och 
kultur används och förenklas. Ett exempel är att invandrarkillars våld mot 
kvinnor ofta reduceras i kulturella förklaringar (Burne, 2002:178). Däremot 
ifrågasätts eller hänvisas inte svensk kultur som orsaken till svenska mäns våld 
mot kvinnor. Svensk kultur beskrivs indirekt som mer jämställd genom 
berättelser om invandrare som avvikande (Bredström, 2002:184ff). 
Integrationsarbetet behöver därför inkludera förståelsen för att inte primärt 
indela och bemöta människor efter kulturella och rasmässiga schablonbilder.  

Kategoriernas sammankoppling 
En uppsjö av böcker handlar om hur mångfald på arbetsplatsen ska hanteras (se 
t.ex. Silfverberg m.fl., 2002; Mlekov & Widell, 2003; Falsafi, 2004; Roth, 
2004). Gemensamt för dessa är att de behandlar diskriminering utifrån kön, 
etnicitet, sexuell läggning o.s.v. separat. Ingen av dessa böcker anlägger en 
tydlig synpunkt, där diskrimineringen utifrån de olika kategorierna bör förstås 
som samverkande. Ett föga anmärkningsvärt, men ändå ofta åsidosatt 
konstaterande, är att varje människa inte bara har ett kön utan samtidigt en 
etnicitet (sexuell preferens, klass o.s.v.). Kategorierna är sammankopplade och 
sinsemellan inbäddade i varandra. Konstruktionen av kön är alltid rasifierad5 på 
samma sätt som rasifieringen alltid är bekönad (de los Reyes & Mulinari, 
2005:10). T.ex. ger kombinationen kvinna och afrikansk invandrare specifika 
förutsättningar i Sverige, förutsättningar som med stor sannolikhet skiljer sig 
från de en svenskfödd kvinna möter. Ojämlikheten uppstår och upplevs därmed 
ofta i skärningspunkten mellan dessa kategorier (de los Reyes m.fl., 2002:24). 
Den västerländska, vita, heterosexuella medelklassens feministiska kamp har 
kritiserats för att osynliggöra hur normer som vithet och svenskhet döljer 
maktskillnader inom kategorin kvinna (de los Reyes m.fl., 2002). Lärdomen blir 
att vi inte kan lösa ett förtryck i taget, där könsmaktsordningen skulle kunna 
avskaffas före frågor om etnicitet och klass inkluderas.  

Maktordningen mellan svenskar och invandrare är varken statisk eller 
konsekvent. Maktkategorierna konstrueras i olika rumsliga och tidsmässiga 
kontexter, där de stundom förstärker respektive försvagar individens situation 
av ojämlikhet (de los Reyes & Mulinari, 2005:122ff). På samma sätt som att 
alla kvinnor inte möter samma situation av ojämlikhet, finns det sammanhang 
där t.ex. svenskfödda kvinnor överordnas män med invandrarbakgrund och vice 

5 Rasifiering beskrivs av t.ex. Mattsson (2001:45) som den process genom vilken 
grupper av människor tillskrivs rastillhörighet utifrån föreställningar om biologiska 
och/eller kulturella skillnader.  
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versa (de los Reyes m.fl., 2002:12). På detta sätt kan vi inte statiskt förhålla oss 
till dikotomin man/kvinna utan att inkludera maktskillnader baserat på etnicitet.  

Tillvägagångssätt
Den kategoriella ojämlikheten skapas och byggs in i samhällets strukturer 
(Tilly, 2000). Studien har lutat sig mot en metod, som i korthet ska återges 
nedan och som kunnat visa hur kommunen framställer denna ojämlikhet. Syftet 
har varit att problematisera denna framställning och därför har intervjuer valts 
som datainsamlingsmetod. Intervjuerna har sedan tolkats som centrala delar av 
kommunens diskurs, d.v.s. ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, om 
ojämlikhet. Diskursen har inte funnits där ute, avgränsad och enhetlig och färdig 
att analyseras, utan denna definition och avgränsning genomförs av forskaren 
(Börjesson, 2003:35). Det är viktigt att påpeka att intervjuerna som analyserats 
bör förstås som ett tidsmässigt och rumsligt fotografi snarare än något stabilt 
tillstånd i kommunen (Börjesson 2003:21).   

Det är en kommun i Stockholms län som undersökts. Respondenterna 
utgjordes av fyra nyckelpersoner, vilka alla beslutar om och driver 
förändringsarbete i kommunen. Dessa personer deltar följaktligen till viss del i 
konstruktionen av hur den kategoriella ojämlikheten framställs (Bacchi, 
1999:7ff). Personalsekreteraren i kommunen som också är föredragande 
tjänsteman i Jämställdhetskommittén, hädanefter JK, intervjuades vid tre olika 
tillfällen. Detta eftersom personalsekreteraren är ansvarig och drivande 
tjänsteman och den enda som arbetar halvtid med jämställdhets- och 
integrationsfrågor inom kommunen. Vidare intervjuades ordförande (hädanefter 
ordf.) i JK, personalchefen i kommunen och ordf. i kommunfullmäktige, 
hädanefter KF, en gång vardera. KF är det högsta beslutande organet som 
bestämmer inriktning och riktlinjer för arbetet i kommunen. JK tar initiativ till 
aktiviteter och åtgärder i jämställdhetsarbetet. Kommunens diskurs presenteras 
nedan i tre större avsnitt. Först följer en beskrivning av de åtgärder som vidtas. 
Det andra avsnittet behandlar diskursen kring arbetet inom jämställdhets- och 
integrationsarbetet och sedan lyfts angreppssättet mellan dessa 
förändringsarbeten fram. Artikeln avslutas med en slutdiskussion, där 
konsekvenser av kommunens arbete kommer att lyftas fram och 
problematiseras.  

Kommunens åtgärder
Åtgärderna kan inte tolkas som en rationell kunskapsmässig härledning, men de 
förväntas ändå säga något om den förståelse som nyckelpersonerna besitter. 
Kommunen bedriver jämställdhets- och mångfaldsfrågorna separat. En viktig 
tolkningsmässig utgångspunkt för att närma sig intervjusvaren är att alla fyra 
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respondenter, kontinuerligt under respektive intervju, beskriver 
jämställdhetsarbetet i kommunen i positiva ordalag. Respondenterna beskriver 
att både tjänstemän och politiker i kommunen upplever jämställdhetsplanen som 
väldigt ambitiös. De åtgärder som vidtas är direkt härledda ur 
jämställdhetslagen, vilket därmed blir ett tongivande inslag. JK har uttryckligen 
bestämt att jämställdhetsarbetet ska fokuseras utifrån jämställdhetslagen. De 
fyra respondenterna identifierar också återkommande just de lagstadgade 
områden som de anser behöver förändras för att nå jämlikhet.  

Den centrala jämställdhetsplanen är en uttalad mall och ett stöd för det arbete 
som ska bedrivas på varje förvaltning. Planen är tydligt disponerad, där de fem 
områdena som lagen förespråkar har brutits ner till konkreta åtgärder med 
ansvar, målgrupp, tidsram och kostnadsansvar. För varje område d.v.s. 
arbetsmiljö, kompetensutveckling, kombinationen av förvärvsarbete och 
föräldraskap, lönekartläggning och sexuella trakasserier har situationen kartlagts 
genom en medarbetarenkät. Enkäten beskrivs fungera som kommunens 
informationskanal för hur långt jämställdheten har kommit inom varje område. 
Därefter har en handlingsplan utarbetats för respektive område. Åtgärderna i 
kommunen är t.ex. att alla föräldralediga ska bjudas in på personalfester/dagar 
för att hålla kontakten. Vidare erbjuds alla möjligheten att arbeta deltid till dess 
att barnet är 12 år. Chefsutbildningar har utvecklats där kunskap om 
jämställdhetsplanen skall ingå. Rekryteringsprocessen ses över och en extern 
konsult skall granska kommunens lönekriterier ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Dessutom har varje förvaltning ett jämställdhetsombud som ska ta fram en egen 
jämställdhetsplan med kostnadsberäkningar. Varje år hålls ca. tre föreläsningar 
för alla anställda och en gång om året anordnas en utbildningsdag. Kommunen 
har även inrättat ett jämställdhetspris och aktuell jämställdhetsinformation 
presenteras på hemsidan och intranätet. En lättläst broschyr om kommunens 
jämställdhetsarbete har också tagits fram.  

Ett mål, i jämställdhetsplanen, beskrivs vara att öka kunskapen om 
jämställdhet bland de anställda. Kunskapen i t.ex. chefsutbildningen kopplas 
dock främst till kunskap om jämställdhetsplanen. Eftersom planen helt saknar 
information om varför, på vilket sätt och hur ojämlikhet mellan könen tar sig i 
uttryck föds här ett kunskapsmässigt problem med dominoeffekt. De fyra 
respondenterna identifierar flertalet gånger, omedvetna fördomar och attityder 
som roten till ojämlikheten mellan män och kvinnor. Ordf. i JK:  

Jag tror att det är en mängd olika hinder, mycket tror jag ändå är en fråga om 
värderingar, i grund och botten. Mycket hänför sig till värderingar, att man inte 
alltid ser män och kvinnor som jämlika. 

I relation till detta är det ingen av respondenterna som synliggör vilka 
eventuella relationsmönster och normer som präglar dessa fördomar och den 
sociala interaktionen mellan människor. Kommunens jämställdhetsplan kräver 
inget arbete som utmanar eller ifrågasätter kön som en social maktkonstruktion.  
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Kan ett arbete som inte ämnar eliminera maktskillnader eller dekonstruera 
stereotypa könsrollerna lyckas reducera ojämlikheten?  

Även i mångfaldsarbetet utgör lagstiftning stommen i arbetet. Fokus i detta 
arbete är etnisk mångfald och integrationsarbete, även om mångfaldsbegreppet 
beskrivs innefatta kön, sexuell läggning, funktionshinder och ålder. 
Mångfaldsarbetet handlar enligt personalsekreteraren, om att skapa en icke-
diskriminerande och inkluderande arbetsplats. Ett uttalande som ska tolkas som 
att etnicitet inte ska utgöra grunder för hur vi behandlas och bemöts. De fyra 
respondenterna härleder, på liknande sätt som med jämställdhetssituationen, 
mycket av invandrares hinder på arbetsmarknaden till fördomar och okunskap. 
Trots detta handlar vare sig integrationsarbetet eller mångfaldsplanen om att 
bringa klarhet i varför ojämlikhet mellan svenskar och invandrare finns.

Syftet med mångfaldsarbetet framhålls av respondenterna vara att 
fördelningsmässigt spegla kommunens invånare etniskt. Samtidigt betonas flera 
gånger att det är samhällsekonomisk nödvändighet att ta till vara alla resurser. 
Personalchefen menar att jämställdhet och mångfald handlar om att utnyttja 
allas resurser för att hantera den demografiska utvecklingen. Förändringsarbetet 
beskrivs av respondenterna utifrån ett rättviseperspektiv, där lika behandling är 
en mänsklig rättighet. Trots respondenternas fokus på mänskliga rättigheter talar 
ingen om makt, ojämlikhet eller risker i dessa sammanhang. Parallellt framhålls 
och betonas istället ett lönsamhetsperspektiv, där jämställda/integrerade 
arbetsplatser framhålls som utvecklande, kreativare och mer attraktiva. Ordf. i 
KF ger uttryck för ett tydligt lönsamhetsperspektiv i både jämställdhets- och 
integrationsarbete:

Vi som tjänar på det allra mest är vi som gillar tillväxt, som tror på 
marknadsekonomi och frihet. Det här bidrar till tillväxt, dynamik, det innebär i 
grunden att man tar tillvara på en massa resurser. /…/all typ av diskriminerande 
är tillväxthämmande, jag vill bara göra den kopplingen, för det pratas alldeles för 
lite om det i Sverige.  

Faran med att tala om mångfald i lönsamhetstermer, utan att nyansera 
diskussionen, är att ignorera den maktkamp som förändringsarbetet innebär (de 
los Reyes, 2001:190ff). Denna eftersökta nyansering är påfallande frånvarande i 
de fyra respondenternas beskrivningar.  

Kommunens konstruktion av kön 
Flertalet uttalanden under intervjuerna visar tydligt att de fyra respondenterna 
gör en koppling mellan jämn könsfördelning och jämställdhet. En jämn 
könsfördelning beskrivs av de fyra som ett sätt att tillvarata olikheterna mellan 
män/kvinnor. Ordf. i KF beskriver demokratiska faror med att med att kvotera, 
d.v.s. att inte väljas p.g.a. kompetens. Samtidigt menar han att det finns 
märkbara fördelar med blandade beslutande församlingar, eftersom kvinnor 
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tillför ett kvinnligt perspektiv. Ordf. i JK tydliggör och exemplifierar hur 
vinsten med ett jämställt samhälle är att få in andra, kvinnliga, perspektiv: 

Jag tror framförallt att vi skulle få ett bättre samhälle, att vi skulle få in andra 
perspektiv. /…/ vi märker att vi får in andra synpunkter och andra perspektiv, 
något jag tycker är jätte bra.  

Även personalsekreteraren ger uttryck för att de i arbetet ska sträva efter att 
utnyttja den kompetens som finns hos både kvinnor och män:  

Det är viktigt att ta tillvara på den kompetensen som finns hos både kvinnor och 
män. Det handlar om att man ser det både kvinnor och män har i organisationen. 

Personalchefen och ordf. i KF motiverar jämställdhetsarbetet med att få tillgång 
till det bästa av två världar. Alla understryker därmed att jämställdhet handlar 
om att ta tillvara könens olikheter. Denna odelat positiva betoning av olikheter 
mellan könen saknar en tydliggjord medvetenhet för risken att dessa olikheter 
kan komma att cementeras som naturliga egenskaper hos, i detta fall, mäns och 
kvinnors beteende (de los Reyes, 2001:175). Kommunens 
jämställdhetsdefinition ska, enligt personalsekreteraren, ordf. i JK och 
personalchefen, tolkas som en strävan efter att kön inte ska få ha betydelse för 
hur individer bemöts. Ordf. i JK beskriver: 

Jag tror att det viktiga är att man blir bedömd för det man är, inte ut efter vilket 
t.ex. kön man har, jag tror ju att får man in de värderingarna så få man ett bättre 
samhälle. 

Målet med jämställdhetsarbetet blir då att människor inte ska 
bemötas/behandlas utifrån sitt biologiska kön. En inbyggd motsägelse väcks, då 
kommunens åtgärder syftar till att förstärka dessa könsmässiga olikheter.

Respondenternas mer specifika beskrivningar av kategorin kön förmedlar 
intressanta associationer till fenomenet pendelparanoia, d.v.s. en förstärkning av 
kategoriernas olikheter. Eftersom män och kvinnor beskrivs av de fyra 
respondenterna som olika, blir det därefter avgörande att analysera varför de 
anser att dessa olikheter finns. Personalsekreteraren och ordf. i JK uttrycker en 
osäkerhet kring om det är biologiska orsaker som gör att män och kvinnor vill 
och kanske kan olika saker. Ordf. i JK hänvisar senare könens olikheter till att 
män och kvinnor är olika fysiskt, men till viss del även psykiskt: 

Detta är svåra saker. Vad som är någon form av medfödda egenskaper eller 
intressen eller vad är någonting som är upplärt, och det är en svår fråga, det har 
jag inget givet svar på. /…/det finns ju en väldig skillnad, mellan kvinnors och 
mäns relation till barn. 

Han poängterar dock att skillnaderna innebär att kvinnor och män inte ska 
behandlas olika. Personalchefen menar, i sin tur, initialt att det inte finns 
biologiska skillnader som gör att könen vill eller kan olika saker. Senare lyfter 
han dock fram biologi och paralleller till djurriket som svar på hur könen är 
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olika. Han beskriver även uttryckligen att kvinnors och mäns olikheter skapar 
möjlighet till utveckling och spänning i tillvaron:  

Kvinnor och män är ju inte heller lika, men det är ju det här som skapar 
möjligheten till utveckling, ja menar det vore ju jättetrist om alla vore lika, vad 
vore det för spänning i tillvaron då? Det är faktiskt genom olikheterna som vi ska 
enas och utvecklas.  

På frågan om hur vi är olika, svarar personalchefen att bortsett från:
Fysiska muskler, och sånt där, så jag vet inte om det är genetiskt ursprung, eller 
så det är mycket möjligt. Även om man tittar på djur så är det klart att det är 
skillnad på hanar och honor, i många olika lägen och så är det väl med 
människor också, men båda behöver varandra för att utvecklas.  

Därmed förmedlas hur olikheterna mellan könen är något att ta fasta på, istället 
för att förändra. Ordf. i KF är övertygad om att det finns ett manligt och 
kvinnligt beteende, skilda språk och olika synsätt. Han uttrycker att vi föds olika 
och att de fysiska skillnaderna avspeglar sig i de mentala skillnaderna: 

Jag tror inte att det om 500 år, att skillnaderna är totalt borta, man skulle ju 
kunna säga att det genetisk utveckling, det tror inte jag riktigt, inte ens då bland 
de mest europeiska länderna. Det tror inte jag att det blir, utan det är inget 
konstigt med det. /…/ det kommer nog alltid vara så att karlar kommer att tycka 
att det är roligare att hugga ved, och kvinnor kommer att tycka om andra saker 
och det hänger ihop med fysiken.  

Enligt Ordf. i KF går och bör inte dessa olikheter beslutas bort. Han säger även 
att det inte är något eftersträvansvärt att könen skulle bli mer lika. Han betonar 
vidare att jämställdhet innebär att båda ska få plats och tillskrivas lika värde.  

De fyra respondenterna menar att alla människor tjänar på ett jämställt 
samhälle och att det inte finns någon som förlorar på jämställdhet. 
Personalsekreteraren tror dock att det kan finnas en rädsla (läs: från männen) att 
släppa ifrån sig makten till en början. Ordf. i JK och personalchefen nekar 
direkt till att jämställdhet handlar om maktomfördelning. Personalchefen säger 
uttryckligen att det är viktigt skapa ett jämställt tänkande i vardagen men utan 
könsdiskussioner: 

Det absolut viktigaste är att få in ett jämställt tänkande i det vardagliga arbetet, 
släppa den här könsdiskussionen och att det istället ska vara en helt naturlig del i 
ledarskapet och medarbetarskapet.  

Ordf. i JK menar att JK arbetar för att komma ifrån de stora ord och han 
efterlyser mindre snack om jämställdhet och mer handling. Ordf. i KF anser att 
begrepp som patriarkat är överdrivet. Respondenternas utsagor målar 
följaktligen upp en bild av ett relativt okomplicerat jämställdhetsarbete, där det 
inte ska ”snackas så mycket”, kompetens ska vara en självklar 
bedömningsgrund och vi ska komma ifrån tal om makt och könsdiskussioner. 
Avsaknaden av att se förändringsarbetet som en process av maktomfördelning 
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utgör ett avgörande och tongivande inslag i representationen av den kategoriella 
ojämlikheten mellan män och kvinnor.  

Respondenterna förmedlar alla en tydlig bild av hur kvinnor och män är 
olika. I analysen av dessa resonemang blir det intressant att påvisa vad som inte 
sägs och vad som skulle kunna ha sagts. Ingen beskriver kön som socialt skapat, 
utan resonemangen som stundtals är lite osäkra tyder ändå på en biologisk 
betoning och förklaringsgrund. Det är påtagligt att könens olikheter är positiva 
och jämställdhetsarbetet ska tillvarata dessa. Denna diskurs liknar resonemang 
om särartstanken i förändringsarbetet (de los Reyes, 2001:193). När könens 
olikheter befästs till kategorierna försvåras måluppfyllelsen, d.v.s. att individen 
inte ska bemötas utifrån sitt kön.  

Kommunens konstruktion av etnicitet 
Personalsekreteraren, ordf. i KF och personalchefen beskriver alla att även 
integrationsarbetet handlar om att tillvarata olikheter och olika kompetenser. 
Invandrare beskrivs ha andra kompetenser i form av språk, kulturer och 
erfarenheter. Indirekt görs svenskar här till referenspunkt i denna jämförelse. 
Alla fyra respondenter lyfter fram kommunens etniska representation, där ca. 25 
procent är personer med utländsk bakgrund. Detta betonas, av de fyra, som ett 
tecken på att de lyckats i integrationsarbetet. Personalchefen, ordf. i JK och 
ordf. i KF lyfter fram detta som odelat positiva resultat och konstaterar att 
integrationsarbetet därmed tycks fungerar bra. Personalsekreteraren är den enda 
som menar att det nu handlar om att se var dessa personer befinner sig, med en 
oro för att det handlar om underordnade positioner. Ovetskapen om på vilka 
nivåer som invandrare återfinns blir här karaktäristiskt för kommunens arbete. 
Intrycket som kvarstår tenderar att bli ett integrationsarbete som reduceras till 
en representationsfråga, vilket då även befäster betydelsen av kategorin 
etnicitet.

De fyra respondenter hänvisar invandrares svårigheter på arbetsmarkanden 
till omedvetna fördomar och attityder. I dessa framställningar är det dock ingen 
som lyfter fram vem som besitter dessa fördomar eller vilka normer och 
strukturer som ligger till grund för dessa. Personalchefen beskriver att det är 
dessa värderingarna som ska förändras: 

Jag tror att det är enda sättet är att ändra folks sätt att tänka, det räcker med att 
jag åker ut på landet så märker jag vilka fördomar det finns mot invandrare, 
gentemot vi som lever närmare dem, detta måste vi lösa. /…/vi behöver 
varandra, det blir bra när vi ser det ur olika perspektiv. Vi behöver ta till vara på 
folks kompetens. 

Den okritiska betoningen av attityder riskerar att reducera orsakerna till 
ojämlikheten till värderingar hos enskilda individer. Personalchefen ger uttryck 
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för att svenskar och invandrare är olika och att det handlar om att vi ska tillåta 
varandra att vara olika: 

För det är bara att acceptera vi är faktiskt olika, även i de nordiska länderna, jag 
är helt övertygad om att vi måste öppna våra sinnen och acceptera alla, det är inte 
bra att alla ska bli som vi, det är ingenting som är eftersträvansvärt, jag tror att 
man utvecklas genom att ta tillvara på allas olikheter. För visst sjutton finns det 
olikheter, det ska vi inte stoppa under stolen. 

Konstaterandet blir komplicerat, men illustrerar samtidigt den bild som 
återspeglas hos alla fyra respondenter i olika tydliga versioner. På samma gång 
som han ger uttryck för en tolerant hållning till olikheter, vilket är positivt, så 
finns det här även en risk i att kategoriernas skillnader befästs. Han menar att vi 
måste få vara olika, men faran ligger i att dessa olikheter knyts till dikotomin 
invandrare/svensk. Är vi inte då alla människor olika? En konsekvens av att tala 
om systematiska skillnader mellan dessa grupper är att vi gör kultur, etnicitet 
och nationalitet till i sig egenskapsskapande faktorer. Genom att befästa 
gränserna mellan dessa kategorier, riskerar vi att legitimera dagens ojämlika 
villkor och däri föds även rättfärdigandet av de olika förutsättningar dessa 
grupper får. De fyra respondenterna beskriver mångfaldsarbete i termer av att 
tillvarata olikheter utifrån de kön, etnicitet, sexuell läggning och handikapp. 
Personalsekreteraren menar att:  

Det handlar om att tillvarata kompetensen hos anställda med olika bakgrunder, 
förutsättningar, erfarenheter och perspektiv: utifrån kön, utländsk bakgrund, 
sexuell läggning, funktionshinder och ålder. 

En definition som riskerar att överbetona olikheter eftersom den inte inbegriper 
ett ifrågasättande av dessa skapta kategorier och maktskillnader (de los Reyes, 
2001:193). 

Intervjuerna reflekterar tanken om att invandrares kompetens skiljer sig från 
svenskars, p.g.a. deras egenskaper som invandrare. I dessa sammanhang riskerar 
invandrare bli synonymt med annorlunda i en statisk och enhetlig mening 
(Mattsson, 2001:142). Personalchefen och ordf. i KF är väldigt tydliga med att 
påpeka att det är individens kompetens som ska avgöra, ingen ska anställas 
p.g.a. sin etnicitet eller sitt kön. Samtidigt uttalar de sig båda flera gånger om 
invandrare i kollektiva ordalag som saknar ett reflekterande förhållningssätt. 
Personalchefen är den enda som problematiserar de yttre kategorierna. Han 
framhåller det som icke önskvärt att katalogisera in varandra i olika fack. 
Resonemangen blir paradoxala, eftersom personalchefen tydligt har betonat 
kategoriernas naturliga olikheter. Vid ett senare tillfälle säger personalchefen att 
han gärna skulle vilja anställa en personalsekreterare som är född utanför 
Europa. Uttalandena blir motsägelsefulla, eftersom etnicitet inte ska ha 
betydelse, men ändå tillskrivs det. Liknande resonemang uttrycker även ordf. i 
JK. Han betonar ett arbete som går ut på att tillvarata könsmässiga och etniska 
olikheter, samtidigt som han poängterar individuell bedömning. Individens t.ex. 
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kvinnliga och/eller etniska perspektiv ska tillvaratas samtidigt som personen 
inte ska bedömas utifrån dessa kriterier.  

Personalchefen och ordf. i KF anser det inte vara några problem med att 
använda begreppet invandrare. Ordf. i KF ger snarare uttryck för att han 
upplever ett hyckleri kring oviljan att använda begreppet. Han menar att det 
finns problem (underförstått: med invandrare) och att inte våga prata om det 
leder snarare till rasism. Personalchefen ser inte heller något problem med att 
använda ett begrepp som invandrare, förutom att det finns en viss negativ 
anspelning i ordet. De andra två respondenterna kommenterar inte någon 
potentiell problematik under intervjuerna. Dessa uttalanden saknar ett 
problematiserande av att invandare är en social konstruktion och att etnicitet är 
en maktbärande princip som generellt underordnar invandrare (Mattsson, 
2001:135; de los Reyes, 2001:113). Faran är att kategorin invandrare 
översköljer den enskilde individen med associationer som är både annorlunda 
och negativa. Återigen får vi ett stereotypt bemötande av människor. 
Kommunens förhållningssätt riskerar därför att dölja den systematiska 
ojämlikhet som generellt möter denna kategori.  

Ordf. i KF menar att kommunen inte ska positivt särbehandla, utan istället 
erbjuda jobb. Han är också den enda av respondenterna som tydligt menar att 
integrationspolitiken bör handla om att se till att folk inte utnyttjar 
socialbidragssystemet. Konstaterandet reflekterar en bild av invandrare som 
bärare av problem och att det är mot dem lösningarna ska riktas. 
Respondenternas lösningar och diskussioner om integrationsarbetet lägger fokus 
på att skapa sysselsättning, vilket indikerar att integrationsarbetet och 
diskrimineringsproblematiken tenderar att reduceras till en fråga om anställning. 
Förhållningssättet ger sken av en oförståelse för att etnicitet är en maktbärande 
kategori som underordnar invandrare i en rad sammanhang (de los Reyes & 
Mulinari, 2005:7ff).

Ordf. i KF betonar just stora skillnader mellan svenskar och invandrare, t.ex. 
menar han att många invandrargrupper och speciellt kvinnor inom dessa, har en 
medfödd känsla för att ta hand om äldre. Därmed anser han dem lämpade för att 
arbeta inom äldreomsorgen: 

Jag har en alldeles bestämd uppfattning, att väldigt många invandrargrupper har 
en sorts medfödd, de är kvinnor vi talar om, för det är det fortfarande i huvudsak, 
bland invandrargrupper är det än mer. De har en inbyggd känsla att de ska ta 
hand om morsan och gamla farmor, det här gör att de i många avseenden har en 
starkare känsla, jag säger inte bättre känsla, utan starkare känsla för sitt jobb, än 
vi svenskar kan ha att ta hand om äldre. 

Återigen behandlas kategorin invandrare som en enhetlig grupp i 
oproblematiska termer. Generaliseringen är rungande där den indikerar att 
invandrarkvinnor som grupp ska erbjudas omsorgsjobb. Vidare beskrivs 
olikheterna som någonting statiskt och naturligt. Denna naturalisering av 
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olikheterna, kan kanske lätt medföra att olikheterna förstärks, ges betydelse och 
essentialiseras (de los Reyes, 2001:175). 

För att knyta ihop resonemangen kring diskursen om kön och etnicitet som 
socialt konstruerat kan en rad likheter identifieras. De fyra respondenternas 
beskrivningar av könens och etniciteters olikheter skuggas av ett moln av 
problem. Deras betoning av olikheter och motivering av att dessa olikheter som 
positivt och utvecklande, är i huvudsak en konstruktiv ansats. Problematiken 
väcks när olikheterna härleds ur kategoritillhörigheterna på ett oreflekterat sätt. 
Det finns därmed en fara att olikheterna befästs och cementeras i anslutning till 
kategorierna (de los Reyes, 2001:175). När en person anställs för att denna är 
kvinna eller invandrare och därmed ska tillför ett nytt perspektiv, bemöts denna 
person fortfarande utifrån sitt kön eller etnicitet. Risken finns att olikheterna 
snarare kopplas och betraktas som egenskaper hos dessa kategorier. Denna 
person blir anställd och bemött utifrån sitt kön, något som kommunens 
jämställdhetsmål säger sig vilja frångå.  

Relationen mellan jämställdhets- och integrationsarbetet  
Ordf. i JK, personalchefen och personalsekreteraren, målar upp en bild, där 
relationen mellan jämställdhets- och integrationsarbetet handlar om likhet. Ordf. 
i JK: 

Båda handlar egentligen om mänskliga rättigheter i vidare bemärkelsen, så visst 
finns det samband emellan dem. 

En eventuell sammanslagning av frågorna motiveras därför med att det är ett 
likartat arbete. Personalsekreteraren pekar på likheten mellan jämställdhet och 
mångfald:

Det handlar om att alla ska bli lika behandlade, det handlar om att ingen ska bli 
diskriminerade oavsett om det är kön, etnicitet, funktionshinder eller/…/  Mycket 
av de här frågorna går ju i varandra. T.ex. arbetsförhållanden, vi måste ta fram 
åtgärder, oavsett orsak, inom alla de här områdena. 

Personalsekreteraren ger dock uttryck för att det finns en risk att tappa något 
perspektiv med ett integrerat jämställdhets- och integrationsarbetet. Hon menar 
därför att: 

Då kanske jämställdhetsperspektivet är lite överordnat. Det har ju visat sig i alla 
studier att om jag är handikappad och en kvinna och en man, så får de olika 
behandling. När man tittar på etniskt bakgrund, såg man att män som startar eget 
företag får mycket högre bidrag än kvinnor. Man måste alltid ha med 
könsperspektivet tycker jag.   

Personalsekreteraren beskriver att dessa maktbärande kategorier förbinds. 
Handikappade män och kvinnor möter olika behandling o.s.v. Samspelet som 
respondenten illustrerar blir dock enkelriktad. Kön påverkar alla andra 
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kategorier, men den omvända situationen lyfts inte fram. Därmed ges en ganska 
statisk beskrivning av maktformerna, snarare än att de skulle vara förbundna på 
ett oupplösligt och komplext vis i den mening de los Reyes och Mulinari 
(2005:11) belyst.  

Ingen av de fyra respondenterna nämner att en gemensam ansats mellan 
dessa två områden, bör ta utgångspunkt i att kategorierna samverkar (de los 
Reyes och Mulinari, 2005:10).  Frågorna beskrivs som likartade, men aldrig att 
de skulle påverkar varandra. Ordf. i KF menar att de i KF inte ser någon direkt 
relation mellan jämställdhets- och integrationsarbete, vilket lämnar intrycket av 
ett oreflekterat förhållningssätt i denna fråga. Relationen mellan dessa frågor 
måste ta ett djupare grepp än att både kön och etnicitet är 
diskrimineringsgrunder. Förändringsarbetet riskerar annars att osynliggöra hur 
kön påverkar ojämlikheten mellan svenskar och invandrare och samtidigt hur 
etnicitet i sin tur inverkar på ojämlikheten mellan män och kvinnor.     

När respondenterna får beskriva vilka för- respektive nackdelar de ser med 
att bedriva jämställdhets- och integrationsfrågorna separat eller sammanslaget, 
ger alla uttryck för att angreppssättet betraktas ur ett praktiskt perspektiv. 
Fördelarna, enligt personalchefen, med att bedriva frågorna separat är att det 
underlättar måluppfyllelsen och tydliggöra arbetet. Nackdelen, som 
respondenten framhåller, är att det blir flera dokument och mål som ska sättas 
in. Personalchefen menar också att det inte är någon större skillnad på hur de 
ska arbeta med frågorna. Även ordf. i JK menar att fördelen med dagens 
särskiljning av frågorna har möjliggjort att de kunnat fokusera. Nackdelen med 
ett separat angreppssätt, menar ordf. i JK, är att effektivitetsvinster kunnat göras 
om frågorna sammanslogs. Ordf. i JK tror dock inte att de hade kommit lika 
långt om de hade haft ett vidgat perspektiv. Personalsekreteraren uttrycker en 
önskan om att alla åtgärder borde integreras i mångfaldsplanen för att visa att de 
hör ihop. Detta framhålls som bra och tydligt med ett dokument. Därmed råder 
en ganska enad uppfattning om att ett separat alternativt sammanslaget 
angreppssätt, handlar om tydlighet och dokument. Respondenternas resonemang 
tyder på ett förhållningssätt som saknar förståelse för, och bemötande av, att 
kön och etnicitet skapas i relation till varandra och därmed resulterar i komplexa 
ojämlikhetssituationer för individer.  

Ordf. i KF belyser att jämställdhetssituationen ser olika ut för svenskar och 
invandrare:

Alltså jag skulle nog vilja svara ja på den frågan. Jag tror att du som invandrare, 
generellt om jag generaliserar, så tror jag att man som enskild person lägger 
något, kanske mindre vikt vid det här, medan vi svenskar lägger en större vikt på 
jämställdhet mellan könen. Jag tror att om jag jämför med någon invandrare från 
andra än europeiska länder, och i viss mån europeiska, så tror jag att man 
funderar mindre på det. 
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I detta sammanhang gör han även ett särskiljande där utomeuropeiska länder 
är än mer jämställdhetsmässigt avlägsna. Konstaterandet fångar viktiga 
dimensioner i diskursen kring relationen mellan etnicitet och genus. Invandrares 
jämställdhetssituation handlar i ordf. i KF:s beskrivning inte om mäns 
överordning utan får istället kulturella förklaringar. Uttalandet ger intrycket av 
invandrare som bärare av andra kulturer och i detta fall kulturer som kan 
beskrivas som mindre jämställda, vilket överensstämmer med osynliggörandet 
av normer som vithet, svenskhet och manlighet (de los Reyes m.fl., 2002:14). 
Resonemanget skiftar även fokus mot andra länder/kulturers 
tillkortakommanden i jämställdhetsarbetet istället för att se liknande brister i det 
egna arbetet. Här kan svensk kultur och svenskar därmed utläsas som mer 
jämställda. Kulturbegreppet används på ett oreflekterat sätt som en enhetlig och 
statisk beskrivning av en heterogen grupps egenskaper (Mattsson, 2001:142). 
Ordf. i KF upplevs i många uttalanden tvärsäker i sina ståndpunkter inom 
områden som skulle kunna beskrivas som politiskt korrekta minfält. De övriga 
tre respondenterna ger inte lika bestämda eller tydliga skildringar av deras syn 
på kultur och etnicitet. Det finns dock ingen av de tre andra respondenterna som 
gör uttalanden som på något sätt motsäger den bild ordf. i KF presenterar. 
Tolkningarna av de fyra respondenternas beskrivningar ska inte generaliseras 
till att omfatta hela kommunen. De sitter dock på positioner med tillgång till 
makt och resurser vilket ger dem makt över andra. Som nyckelpersoner har de 
möjlighet att påverka hur den kategoriell ojämlikhet uppfattas i kommunen som 
arbetsplats.

Integrationsfrågan beskrivs av ordf. i KF se annorlunda ut för invandrade 
kvinnor och män. Ordf. i KF beskriver kvinnorna som bundna till hemmet p.g.a. 
”deras kulturer”:

Ja det gör det, nu skiljer det här sig i olika etniska grupper. Men tar du muslimer, 
så är situationen för kvinnor, det handlar liksom inte om att få dem i jobb, om jag 
uttrycker mig så. Du kan inte börja med att säga att nu ska var enda muslimsk 
kvinna var i jobb, för det finns så mycket starka traditioner där runt omkring. Där 
handlar det möjligtvis att bryta en sorts isolering, men däremot i många andra 
sammanhang så är nog inte skillnaden så vansinnigt stor. 

Här utpekas muslimer som än mer kulturellt avlägsna och att kvinnornas 
situation handlar om att bryta en form av isolering. Vidare menar han problemet 
(läs: ojämställdhet) generellt ”naturligtvis” är större i invandrargrupper än det 
han benämner som den ordinarie befolkningen. Kulturella förklaringar 
framhålls som ett självklart faktum. Ordf. i KF illustrerar med sina uttalanden 
en tydlig särskiljning mellan invandrare och svenskar och mellan män och 
kvinnor. Olikheterna beskrivs i självklara termer. Respondenternas 
beskrivningar av etnicitet och invandrare saknar förståelse för att maktbärande 
strukturer generellt underordnar invandare gentemot svenskar (de los Reyes & 
Mulinari, 2005:7ff).
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JK beskrivs idag enbart ha uppdraget att arbeta med förhållandet mellan kvinnor 
och män: 

JK jobbar egentligen bara med förhållandet män och kvinnor. Vi är inte inne i 
det vidare begreppet. Däremot har vi haft rekrytera utan att diskriminera, då tog 
vi in lagstiftning för mångfaldsfrågor. Men det jobbar vi egentligen bara med när 
vi känner att det finns fördelar, att lagstiftningen är så lika att vi lika väl kan 
vidga begreppet. 

Ordf. i JK påpekar dock att JK kommer att behöva fundera över detta inför 
framtiden. Dessa diskrimineringsformer samverkar dock oundvikligen, vilket 
förutsätter en gemensam förståelse (de los Reyes & Mulinari, 2005). Det blir 
därmed problematiskt att försöka lösa jämställdhetsfrågan oberoende av andra 
ojämlikhetsformer. 

På den direkta frågan hur de i förändringsarbete betraktar att kön och 
etnicitet samverkar i relation till varandra, svarar personalsekreteraren att de 
känt att de inte riktigt vet detta. Hon hänvisar till att de inom 
jämställdhetsarbetet, genom medarbetarenkät fått en bra och tydlig bild av 
jämställdhetssituationen. Denna typ av kartläggning vill de nu göra utifrån ett 
mångfaldsperspektiv, som ska visa vilka kopplingar som finns och hur de ska 
arbeta med frågorna:  

Det är väldigt svår då man inte kan mäta på samma sätt som inom kön. Ålder går 
att mäta, men homosexuella kan vi inte mäta, vi vet inte hur många procent vi 
har det kan vara 5 procent, 10 procent eller 20 procent vi har ingen aning. 
Etnicitet eller funktionshinder vet vi inte heller. Så fort man synliggör saker så 
blir det effekt i organisationen. 

Det kan ifrågasättas om anställdas egna upplevelser kan ge en tillräcklig bild av 
situationen av ojämlikhet.  Vår upplevelse av verkligheten är begreppsberoende 
(Danermark m.fl., 2003:76). Utan begrepp och kunskap som t.ex. genus är det 
inte säkert att individerna ser skillnader mellan män och kvinnor som 
problematiska. Vidare tar jämställdhets- och integrationsarbete sin utgångspunkt 
i hur det ser ut i kommunen, där de genom kartläggningar skapar sig en bild av 
läget. Synen på dessa kategorier och hur de samspelar förväntas framträda ur en 
medarbetarenkät. Genom att enbart fokusera på hur det ser ut i kommunen 
(utifrån anställdas egna beskrivningar) tar de inte i beaktning de normer och 
relationer som råder i samhället i stort och därmed även påverkar situationen i 
kommunen (de los Reyes, 2001:184). Avslutningsvis ger det en indikation på att 
det handlar om att de önskar identifiera de ”drabbade” grupperna, de 
homosexuella och invandrarna, och att det är där problemet ligger. 
Förhållningssättet står i skarp kontrast till att synliggöra och problematisera 
normen, d.v.s. de maktstarka grupperna heterosexuella och svenskar. 

Personalsekreteraren och ordf. i JK menar att det finns skillnader mellan 
kvinnor och mäns situation inom gruppen invandrare, samt skillnader beroende 
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på varifrån individerna kommer. Ordf. i JK ser problem med att tala om män 
och kvinnor som homogena grupper:  

Nej, varken män eller kvinnor. Det finns stora skillnader, det som förenar dem är 
ju bara att man tillhör ett speciellt kön utöver det finns det ju oerhört vitt 
spektrum av värderingar, tankar och åsikter. 

Dessa skillnader tenderar dock att beskrivas som variationer och inte som 
differentiering utifrån maktbärande kategorier, vilket efterföljs av problem (de 
los Reyes, 2001:193). På frågan om hur vetskap om dessa existerande 
variationer tar sig i uttryck i deras jämställdhetsarbete svarar 
personalsekreteraren att det kan bli bättre. Hon kan dock inte nämna någon av 
deras jämställdhetsåtgärder som förhåller sig till denna problematik. Ordf. i JK, 
personalchefen och personalsekreteraren beskriver alla att de i kommunens 
förändringsarbete inte arbetar utifrån vetskapen om att kategorierna samverkar.  

Respondenternas beskrivna angreppssätt mellan jämställdhets- och 
integrationsarbetet saknar problematisering av etnicitet och kön som 
maktbärande och samverkande (de los Reyes och Mulinaris, 2005:7ff).  Detta 
intryck förstärks av att ingen av respondenterna, nämner att normer (man, 
svensk och vit) behöver synliggöras eller ifrågasätts i förändringsarbetet. Ingen 
av de åtgärder som genomförs förhåller sig heller till dessa maktstarka grupper. 
På den direkta frågan om de i jämställdhetsarbetet och dess åtgärder anser sig 
problematisera manlighet, svarar personalsekreteraren och ordf. i JK nekande. 
Genom respondenternas svar och uttalanden om integrationsarbetet, talar ingen 
om svenskhet eller svensk kultur som något som behöver synliggöras, förhållas 
till och problematiseras. Intervjuerna återspeglar en diskurs där det inte finns 
något problem, så länge det bara är svenskar.  

Slutdiskussion
Målet med denna artikel har varit att problematisera hur en kommun som 
beskriver sitt förändringsarbete som framgångsrikt valt att representera 
ojämlikheten mellan män/kvinnor och svenskar/invandrare. Denna 
representation har ansetts viktig att fånga, eftersom den medverkar i 
konstruktionen av hur ojämlikheten kommer att uppfattas i kommunen (Bacchi, 
1999:7ff). Hur dessa kategorier uppfattas påverkar all interaktion och det är av 
betydelse att påvisa denna perception hos individer på positioner med tillgång 
till resurser och makt med möjligheten att påverka andra. Rimliga konsekvenser 
av kommunens förändringsarbete och representation av den kategoriella 
ojämlikheten ska nu diskuteras.  

Två aspekter i kommunens förändringsarbete blir i synnerhet tongivande. 
Först framträder ett förhållningssätt där arbetet, på ett oproblematiskt sätt, syftar 
till att tillvarata könsmässiga och etniska olikheter. Diskursen om etnicitet och 
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kön återspeglas i termer av olikheter. Ordalagen reflekterar naturliga 
associationer istället för att dessa olikheter skapas, reproduceras och befästs 
socialt. Denna naturalisering av olikheterna, riskerar att medföra att olikheterna 
förstärks, ges betydelse och slutligen befästs (de los Reyes, 2001:193; de los 
Reyes & Mulinari, 2005:129). Olikheterna beskrivs, av respondenterna, som 
utvecklande och kreativitets- och lönsamhetsgenererande. En positiv inställning 
som dock kräver vaksamhet. Faran med att betrakta jämställdhets- och 
integrationsarbetet som ett arbete att tillvarata dessa olikheter är att betydelsen 
av dessa yttre kategorier som differentieringsgrund bevaras. Om en individ 
anställs för att denna i egenskap av kvinna eller invandrare ska tillföra ett nytt 
perspektiv, har denna person fortfarande bemötts utifrån förväntningar på 
dennes kön respektive etnicitet. Förhållningssättet kommer med största 
sannolikhet i kollision med målet med förändringsarbetet, så som det beskrivs 
av kommunen och i det teoretiska analysverktyget, d.v.s. att kön och etnicitet 
inte ska ligga till grund för hur individer bemöts.  

Representationen som tolkats ur respondenternas beskrivningar återspeglar 
vidare ett osynliggörande av kategorierna som socialt skapta.  Respondenternas 
betoning av olikheter riktar fokus bort från, varför och på vilket sätt dessa 
olikheter grundats. Maktskillnader mellan män/kvinnor och svenskar/invandrare 
görs till ett icke-problem. Varken de könsroller respektive stereotypa etniska 
mallarna som idag strukturerar våra förväntningar på hur människor är och vad 
som kännetecknar dem och därmed inverkar på hur vi bemöter dem, blir 
belysta. Stereotypa förväntningar och dess konsekvenser finns inte på 
respondenternas agenda. Om dessa kategorier behandlas som naturliga grupper, 
där medföljande egenskaper är biologiskt givna, får det rimligen konsekvenser 
för vilka lösningar som kan komma att aktualiseras. När traditionella könsroller 
inte synliggörs och utmanas, kommer män och kvinnor antagligen att göra olika 
val, val som grundas på våra könstillhörigheter (Mark, 2000:13). Samma 
resonemang blir aktuellt för svenskar och invandrare, d.v.s. när stereotypa bilder 
om invandrare existerar bemöts de utifrån tillhörigheten till denna kategori. Så 
länge rigida normer påtalar hur män/kvinnor och svenskar/invandrare är och ska 
vara, blir det begränsande för individens möjlighet att skapa ett personligt sätt 
att leva, bortom styrande förväntningar. Därmed är den andra tongivande 
aspekten i kommunens representation ett bristfälligt ifrågasättande av orsakerna 
till de olika livssituationer som möter kvinnor/män och svenskar/invandrare.  

Olikheterna tenderar av respondenterna att beskrivas som variationer, olika 
erfarenheter och i vissa fall med biologiska förklaringar. Om kategorierna 
beskrivs som naturligt olika, motiverar det till viss del de maktskillnader som 
existerar (de los Reyes & Mulinari, 2005:129). Om vi ses som naturligt olika 
och samtidigt ska anställas på basis av våra kompetenser, blir en rimlig 
konsekvens att kvinnor/män och invandrare/svenskar är lämpade för olika 
positioner och områden. Dessa resonemang blir inskränkande för individens 
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möjlighet att utforma sitt liv (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003:138ff). Ingen av 
respondenterna nämner själva under någon av intervjuerna resonemang som 
inbegriper förståelse för makt, ojämlikhet eller strukturell diskriminering. 
Tvärtom vill ordf. i JK, ordf. i KF och personalchefen ta avstånd från ord som 
maktomfördelning och patriarkat. När förändringsarbetet exkluderar 
problematiserande inslag avdramatiseras och förenklas arbetet avsevärt.  

Den andra teoretiska infallsvinkeln har varit att studera kommunens 
representation av kategoriell ojämlikhet utifrån ansatsen att etnicitet och kön 
konstrueras i samverkan. Alla fyra respondenter berättar att de i kommunen inte 
arbetar med dessa frågor i relation till varandra. Förändringsarbete, som syftar 
till att förebygga ojämlikhet mellan män och kvinnor, påverkas av individers 
olika etniciteter. Alla kvinnor möter inte lika ojämlikhetssituationer och i dessa 
sammanhang är etnicitet en bärande maktprincip som får betydelse (de los 
Reyes m.fl., 2002:12). Relationen mellan jämställdhets- och integrationsarbetet
beskrivs som likartade arbeten, men aldrig samverkande. Fördelarna och 
nackdelarna med en eventuell sammanslagning beskrivs i rent praktiska termer. 
Återigen lyser förståelse för att etnicitet och kön samverkar och skapar 
komplexa ojämlikhetssituationer med sin frånvaro.  

På mer direkta frågor om hur dessa kategorier samverkar beskriver alla att 
det finns ett samband. Dessa beskrivningar saknar dock en insikt i att etnicitet 
skulle vara en maktbärande kategori som generellt underordnar invandrare 
gentemot svenskar. Etnicitet beskrivs, av respondenterna, påverka 
jämställdhetssituationen men inte i den mening att den för invandare skapar en 
strukturell underordning. Invandrare, etnicitet och kultur beskrivs, av de fyra 
respondenterna, i relativt statiska och naturliga termer. I synnerhet saknas ett 
tydliggörande av att etnicitet, kultur och invandrare är sociala 
maktkonstruktioner. Framförallt ordf. i KF lyfter fram en representation som 
behandlar invandrare som mindre jämställda. En representation som innefattar 
en oproblematisk beskrivning av kultur som något enhetligt för en grupp 
människor (Mattsson, 2001:135ff.). Om invandrare och svenskar som kategorier 
inte problematiseras, samt etnicitet ses som föränderligt och oenhetligt, riskerar 
detta förändringsarbete att få konsekvenser som befäster invandrare som 
annorlunda utifrån resonemang om naturliga olikheter (de los Reyes & 
Mulinari, 2005:129).  

För en organisation som syftar till att förändra ojämlikheten mellan 
män/kvinnor och svenskar/invandrare är förståelsen för att varje individ 
befinner sig i fler kategorier samtidigt och därmed möter flera samverkande 
diskrimineringsformer primär. Svenskhet, vithet är två normer som påverkar 
individens situation av ojämlikhet (de los Reyes & Mulinari, 2005:62ff). Idag 
inbegriper det centrala förändringsarbetet i kommunen inga åtgärder som syftar 
till att ifrågasätta eller problematisera normerna i de olika maktbärande 
kategorierna. Bilden förstärks av att det är de maktsvaga grupperna som 
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problematiseras genom respondenternas beskrivningar. Konsekvensen av 
kommunens förhållningssätt beträffande kategoriernas samverkan blir rimligen 
en oförmögenhet att möta dessa två diskrimineringsgrunders interaktion. 
Möjligheten att förstå och bemöta den enskildes ojämlikhetssituation blir 
sannolikt otillräcklig. 

Intervjuerna sker generellt på en abstrakt nivå kring dessa kategorier, snarare 
än kring den alltid mer nyanserade verkligheten som respondenterna ska 
hantera. Respondenterna refererar sällan till individerna de möter, utan istället 
till just de kategorierna vi placerat dem i. De kategoriella skillnaderna befästas 
och individerna grupperas därefter. Kön och etnicitet är idag reellt maktbärande 
och samverkande kategorier (de los Reyes & Mulinari, 2005:7ff). Män, kvinnor, 
svenskar och invandrare är inte olika av naturen, utan ett resultat vi hela tiden 
reproducerar socialt. Kommunens representation av denna ojämlikhet, är ett 
förhållningssätt som ämnar bevara olikheterna i de kategoriella paren och 
därmed osynliggöra att dessa olikheter är maktskillnader. Det saknas 
djupgående problematisering av grunderna till kategoriernas olikheter. Om 
etnicitet och kön inte ses som sociala konstruktioner som är ömsesidigt 
förbundna, är det uppenbarligen inte heller detta som inryms i hur dessa 
kategorier behandlas i förändringsarbetet. Förändringsarbetet för ökad jämlikhet 
tenderar istället att bli pendelparanoia i ett politiskt korrekt minfält. 
Konsekvensen av denna representation är ett arbete som riskerar att få 
otillräckliga effekter för att nå jämlikhet mellan människor.  

Undersökningen har behandlat en kommun som självutnämnt sig men som 
också av andra uppmärksammats för att ligga i frammarschen med sitt 
förändringsarbete. Denna mikrostudie ger en oroande blid av hur den 
kategoriella ojämlikheten representeras och oron väcks även för att detta kan 
vara ett utbrett och i värsta fall vedertaget sätt att representera denna 
problematik (Kristiansson & Sjöström, 2004). Det står dock klart att makten 
över hur förändringsarbetet ska definieras och framställas kräver vidare 
uppmärksamhet och det förefaller angeläget att i fortsättningen både undersöka 
och problematisera.  
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12. Mainstreaming xenofobi? Svenska 
partier, partistrider och policy utveckling 
ur ett sociohistoriskt perspektiv1

MARCUS CARSON

Introduktion: Politisk nyorientering, valomsvängning
Den tredje augusti 2002 gick folkpartiets partiledare Lars Leijonborg upp i 
talarstolen på Gränsö slott utanför Västervik för att tillkännage ett flertal förslag 
som skulle komma att gå under namnet “partiets helt nya integrationspolitiska 
program”. Detta var inget vanligt val för folkpartiet. I 1998-års val som var det 
första under ledning av Lars Leijonborg, förlorade partiet ett stort väljarstöd, 
från 4,7% i 1994-års val till 7,2%. Det här valet beskrevs av folkpartiets egen 
analys som nästan förbestämt under sommaren 2002 (FP, 2003:5). Samtidigt 
närmade sig FP’s väljarstöd den 4% marginal vilken markerar gränsen mellan 
politiska partiers riksdagsrepresentation och politisk exkludering (Holmberg 
and Oscarsson, 2004). Insatsen var mycket hög – inte bara för Leijonborgs 
framtid utan för hela partiet.  

Genom att presentera ett nytt integrationspolitiskt program förlitade sig 
Leijoborg på folkpartiets långa anseende av att vara ett parti som stödjer 
invandrare, och belyste det med att bjuda in fem av folkpartiets högt profilerade 
riksdagskandidater med invandrarbakgrund för att redogöra för tankegångarna i 
det nya programmet.  Leijonborgs tal byggde vidare på idéer som funnits inom 
folkpartiet under en lång tid, som till exempel att “invandring berikar Sverige”, 
att Sverige borde ha “en human flyktingpolitik”, samt betonade att det krävdes 

1 Forskningen som ligger till grund för det här kapitelet har finansierats av Utredningen 
om makt, integration och strukturell diskriminering (JU 2004:04) och av EU-projektet 
The European Dilemma: Institutional Patterns and Politics of 'Racial' Discrimination 
(acronym: ‘Xenophob’) (Contract No. HPSE-CT-2002-00135), Masoud Kamali, Sami 
Lipponen, Maja Lilja, and Tom Burns har bidragit to empiriska forskningen kapitlet 
baseras på. Är väldigt tacksamma till Tom Burns och Nora Machado för redaktionellt 
stöd, och till Maja Lilja, Helena Sjöström, Göran Brodin, Anna Mattsson, och Jenny 
Kallstenius för översättnngsinsatser. 



326

ökande åtgärder för att motarbeta etnisk diskriminering. Leijonborg lade dock 
störst tonvikt vid partiets nya teman ” klarspråk” och “att ställa krav är att bry 
sig”. Här tog han upp komplexa problem på ett sätt som tenderade att lägga 
skuld på invandrargrupper med fraser som “bidragsberoende” och att “vi kan 
inte låta toleransen omfatta intoleransen” (FP, 2002a). De programpunkter som 
kom att få mest uppmärksamhet – att återigen kräva språkkunskaper för 
medborgarskap – fanns dock inte med i talet.

Som folkpartiet hade hoppats (vilket framgår från folkpartiets valanalys, FP, 
2003) fick den här nya ”klarspråk och kravlinjen” stor uppmärksamhet i ett 
annars ganska händelselöst val. Det nya integrationspolitiska programmet gav 
extra draghjälp i valrörelsen och fick folkpartiets väljarstöd att skjuta i höjden 
under valets sista sex veckor, från 4% i augusti till 13,3% på valdagen. 
Leijonborg och folkpartiet framstod som valets verkliga vinnare. I Aftonbladet 
(2002-09-16) menade man att nyckeln till folkpartiets förvånande valframgång 
var det nya integrationspolitiska programmet, förslaget om språktest och att 
Leijonborg fick uppmärksamhet då han i maj 2002 debatterade med Dansk 
Folkepartis Pia Kjaersgaard och Sverigedemokraternas Sten Andersson. Det här 
representerade ett brott mot den tysta överenskommelsen bland etablerade 
partier att inte legitimera främlingsfientliga partier genom att ge dem 
uppmärksamhet. I Svenska Dagbladet löd rubriken ”klarspråk lyfte folkpartiet” 
och i artikeln påpekades att “Efter det historiska misslyckandet i förra valet har 
folkpartiet bytt taktik. Nu gäller klarspråk och krav, i stället för otydliga, 
svävande besked”. En del personer inom partiet talade om att vilja göra sig av 
med partiets ”snällhetsstämpel”, och biträdande partisekreteraren 
sammanfattade partiets nya strategi som en polarisering i två riktningar: “För att 
få riktiga vänner måste vi våga skaffa fiender och Folkpartiet får inte tveka inför 
kontroversiella ställningstaganden” (SvD, 2002-09-12).  

Men detta togs inte bara väl emot. Folkpartiets förändringsstrategi fick även 
skarp kritik. En del av kritiken kom från väntat håll, Göran Persson liknande 
partiets nya invandrarpolitik med Dansk folkepartis främlingsfientliga politik 
(SvD, 2002-08-06)2. Liknande kritik framförde vänsterpartiets partiledare 
Gudrun Schyman som anklagade Leijonborg för hyckleri eftersom han kom 
med sådana förslag samtidigt som han krävde bättre integration för invandrare i 
det svenska samhället: “de har legitimerat tänkandet ’vi och dom’” (AB, 2002-
09-02).

Det var inte bara politiska motståndare som fick anledning att oroa sig över 
folkpartiets nya invandrarpolitiska inriktning. Kritiken kom även från något 
oväntat håll. Centerpartiets partiledare Maud Olofsson uttryckte sin oro i en 
artikel i DN Debatt: ”Jag [är] djupt oroad över den vändning debatten har tagit”. 
”Det som började med ett utspel från Lars Leijonborg om språktest, har i 

2 En senare utredning av Updrag Granskning visade att ledare inom folkpartiet hade haft 
pågående diskussioner med den Danska folkeparti (Sandberg, 2006).  
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medierna blivit till en slags tävling om integrationspolitik” (DN, 2002-08-29.) 
Hon sparade dock sin hårdaste kritik till moderaternas förslag att byta ut 
ekonomiska bidrag till flyktingar mot lån och till Socialdemokraterna som 
motsatte sig arbetskraftsinvandring. Dagens Nyheter (DN) var än mer kritiska 
då Henrik Berggren skrev att “de opinionsframgångar som folkpartiet tycks ha 
fått på sitt förslag om språktest för medborgarskap har också fått andra partier 
att tala alltmer högljutt om att ställa krav i stället för att stödja invandrare. Det 
här har slagit an en ny ton i invandrarpolitiska debatten i Sverige” (DN, 2002-
08-23). I den här artikeln menade man inte bara att Folkpartiets valframgång 
skedde på bekostnad av Moderaterna, som förlorade flest röster till Leijonborgs 
parti (Holmberg & Oscarsson, 2003:163) utan även på bekostnad av invandrare: 
”Det har blivit legitimt att skylla på invandrarna för att integrationspolitiken inte 
fungerar – den omfattande diskrimineringen i svenskt arbetsliv och samhälle har 
glömts bort i valdebatten” (DN, 2002-09-13).  

Trots den hårda kritiken var inte folkpartiet det första etablerade politiska 
partiet som fiskade röster genom att “ställa krav” på invandrare – eller som DN 
beskrev det, att göra “invandrare valets slagträ” (DN, 2002-08-23). En stor del 
av innehållet i folkpartiets nya integrationspolitiska program hade cirkulerats 
tidigare i andra partier. Tre av de mest kontroversiella förslagen kan kopplas till 
en tidigare invandrarpolitisk rådgivare åt moderaterna (SvD, 2002-09-03). Det 
förslag som fick mest uppmärksamhet, språkkravet, hade introducerats av 
moderaternas partimedlemmar Marietta de Pourbaix-Lundin och Inger René 
redan 2001 (Motion 2001/02:sf228). Medan dessa förslag väckte relativt lite 
uppmärksamhet när förslaget kom från moderaterna blev de betydligt mer 
kontroversiella när Folkpartiet lanserade dem i sin valkampanj.  

Folkpartiets “nya” integrationspolitik utgjorde inte heller en abrupt 
kursändring av partiets politiska position. Även om partiet försökte värna om 
sitt historiska anseende i invandrarfrågor var de här förändringarna ett mer 
genomgripande avsteg från marknadsliberalismen som framfördes av 
nyckelpersoner inom partiet och kunde spåras i partiets politiska ideologi 
(Jakobsson, 1995). Folkpartiet genomförde till sist väsentliga ändringar i sin 
integrationspolitik för att den bättre skulle passa folkpartiets övriga politiska 
program som redan visat att det fanns väljare som sympatiserade med en sådan 
politik. Det här väcker de frågor som är centrala för det här kapitlet: På vilket 
sätt och genom vilka processer kan man se att den svenska invandrarpolitiken 
avviker från den breda gemensamma partiöverenskommelsen? Forskningen som 
här presenteras visar en utveckling från att de politiska partierna gett stöd åt 
invandring och invandrare till en situation där vissa partier fiskar röster på 
bekostnad av svenskar med utländsk bakgrund. 
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Teoretiska utgångspunkter och empirisk data
Det här kapitlet försöker svara på ovanstående frågor genom att undersöka den 
komplexa dynamik som uppstår i mötet mellan svensk politik och 
diskriminering, etno-nationalism och främlingsfientlighet, med fokus på 
elitdiskurser3 och deras politiska konsekvenser. Ledande diskursanalytiska 
teoretiker (van Dijk, 2005; Reisigl and Wodak 2001; van Dijk and Wodak, 
2000; Potter, 1997) menar att diskurser inte bara reflekterar kognitiva modeller 
av mänskliga aktörers relationer eller politiska-strategiska problem, såsom 
definitioner av ”vi och dom”, de bestämmer och legitimerar även socialt 
beteende och politiska beslut. Det här gäller framförallt elitdiskurser (van Dijk, 
1998). Det material som har analyserats visar hur andra samhällsproblem har 
blivit förknippade med personer med utländsk bakgrund. Det får konsekvenser 
för hur specifika problem konstrueras: vad är problemet (eller problemen) och 
vilka (eller vem) beror det på, vilka samhällsaktörer antas vara ansvariga och 
kvalificerade för att hantera problemen och vilka lösningar är tänkbara eller 
lämpliga?  

På vilket sätt som problem struktureras och framställs får betydande politiska 
och strategiska konsekvenser vilket kan vara avgörande när de används av 
elitaktörer såsom politiska partier och massmedia (Carson, 2004; Burns and 
Carson, 2005, 2002; se även Spector and Kitsuse, 1987). När sådana 
problemdefinierande diskurser omfattas av en majoritet av allmänheten utgör 
det en bakgrund till för hur de politiska striderna gestaltar sig (see Boréus, 
2006). De politiska aktörerna konkurrerar för att framföra sina egna ”politiska 
paradigmer” och för att få politiskt stöd. Analysen nedan innefattar diskurser 
från tre av Sveriges största etablerade partier, Socialdemokraterna (S), 
Moderaterna (M) och Folkpartiet (FP) och två etno-nationalistiska partier, Ny 
demokrati (ND) och Sverigedemokraterna (SD). 

Svenska politiska partiers diskursiva positionering och policy/politiska 
förslag bör betraktas i relation till rådande bakgrundsförhållanden. Partierna har 

3 Det empiriska materialet i detta kapitel utgörs av en mängd olika källor. Framförallt 
studerades partiernas partitidningar men även diskurser från partiprogram, 
dagstidningar, statliga utredningar och riksdagsdebatter samt rättsliga och 
administrativa förändringar. Materialet utgörs även av intervjuer med informanter som 
har nyckelroller inom politiska partier samt utvalda opinionsbildare och journalister.  
Den största tonvikten har lagts vid perioden efter uppkomsten av national-populistiska 
partier i Sverige (1989-1990 till 2005).- De politiska diskussioner och den utveckling 
som föregick denna period är också intressant eftersom den erbjuder förståelse av den 
kontext då den partipolitiska debatten. Det visar på hur de tidigare instutionella och 
politiska villkoren har upphört och förändrats. Analysen har huvudsakligen baserats på 
partitidningar från Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Ny demokrati (i 
egenskap av det enda höger-populistiska parti som kommit in i riksdagen) och 
Sverigedemokraterna (som är det största etno-nationalistiska partiet i dagsläget).  
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anpassat sig till samhällsförhållanden och problem efter sina egna ideal och sin 
relativa position till sina politiska allierade och motståndare. Utifrån de partier 
som studerats och analyseras i nästa stycke framkommer tre tydliga mönster. 
För det första framträder invandrarrelaterade frågor som mer omtvistade, en del 
(men inte alla) partier skiljer mellan problem relaterade till invandring eller 
inflyttning av invandrare och problem relaterade till integration, eller 
framgångsrik anpassning som medborgare i det svenska samhället. Den här 
uppdelningen har såväl pragmatiska som strategiska syften. 

Det andra mönstret är att varje parti (eller påstår åtminstone att de) strävar 
efter att bibehålla en konsekvent logik. Varje parti försöker anpassa 
invandrings- och integrationspolitiken efter den egna politiska agendan för att 
det ska överensstämma med andra delar av partiets program. Det var extra 
tydligt under 1970-talet och början på 1980-talet då det togs relativt lite hänsyn 
till invandrarfrågor och oenigheten i dessa frågor var låg. 

När problem som kom att förknippas med integration och invandring blev 
mer framträdande och allvarliga skedde vissa anpassningar till partiernas 
inställning. Då både idealistiska och materialistiska (eller pragmatiska) intressen 
varit förenliga har den politiska positionen varit stabil och tydlig. Den mest 
intressanta och förvånande utvecklingen har dock skett i fall där det funnits en 
motsättning mellan dessa olika intressen. Då det funnits en motsättning mellan 
idealistiska och pragmatiska intressen har anpassningarna gett upphov till 
interna meningsskildaktigheter och ibland även extern kritik. I vissa fall har 
meningsskildaktigheter uppstått som ett resultat av en konflikt mellan 
pragmatiker som försöker förändra partiets position för att locka röster och 
idealister som reagerar på vad de ser som ett oacceptabelt avsteg från partiets 
huvudprinciper. Det här är tydligt hos Socialdemokraterna, Moderaterna och 
Folkpartiet, liksom Sverigedemokraterna. I varje fall då det skett har det 
kommit till uttryck på olika sätt.  

Ett tredje framträdande mönster är uppkomsten av diskurser som 
huvudsakligen lägger skulden på invandrare för politiska och samhälliga 
svårigheter eller misslyckanden. För etno-nationalistiska partier är det en 
grundsten i partiets politik att skylla på invandrare men även etablerade partier 
har i olika hög grad flörtat med sådana förklaringsmodeller. I vissa fall beskrivs 
invandrare som problem – eller som orsak till allvarliga samhällsproblem – men 
ofta försvinner sådana förklaringsmodeller relativt snabbt. I andra fall används 
sådana förklaringsmodeller som retorik för att kritisera andra partiers politik 
eller för att locka väljare. Viktiga diskussioner hindras inte bara av etablerade 
partiers opportunism utan även av närvaron av etno-nationalistister som 
försöker dra nytta av diskussioner eller handlingar som kan legitimera deras 
argument. I praktiken kan inte etno-nationalistiska diskurser omsättas i 
praktiken om de inte tas upp av etablerade partier.  
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Det finns påfallande paradoxer på vilket sätt det svenska samhället ser på 
invandrare och hur invandrarfrågor har hanterats i svensk politik (Ålund & 
Schierup, 1991; Carson & Burns, 2007). Sådana exempel finns inom 
arbetsmarknaden, utbildningssystemet och inom svensk inrikespolitik. Till 
exempel har invandrare uppfattats både i solidariska termer och som något man 
ska idka välgörenhet mot. I vissa tider har invandrare uppfattats som lösning på 
samhällsproblem (genom att tillfredställa behovet av arbetskraft, att bidra med 
speciella färdigheter eller åstadkomma större kulturell mångfald) och samtidigt 
som orsak till samhällsproblem (som arbetslöshet, konkurrens om arbeten och 
större kulturell mångfald). Den underström av etno-nationalism och rasism som 
blivit mer synlig sedan slutet på 80-talet innehar liknande drag som 
idéströmningarna under 1930-40 talet (Larson and Ekman, 2001; Lipponen, 
2004, 2005).  

Historisk utveckling, politiska faser och partidiskurser. 

Ett bredare utvecklingsmönster 
Invandrarfrågor har länge funnits på agendan hos statliga myndigheter i Sverige 
och därmed betraktats som politiska angelägenheter (Svanberg och Tydén, 
1992). Trots detta har den politiska betydelsen hos dessa frågor förändrats över 
tid. Under 50- och 60-talet, och även under tidigt 70-tal, gavs invandrar- och 
flyktingrelaterade frågor marginell hänsyn4. De behandlades företrädesvis som 
tekniska frågor – vilka kräver användning av väletablärade principer och 
åtgärder, eller finjustering av ens färdiga politik. Invandrarfrågorna var under 
denna tid mindre öppet politiska – speciellt i jämförelse med de senaste åren. 
Att de upplevdes som politiskt okomplicerade bör förstås i relation till det 
utbredda konsensus som rådde kring invandrarpolitiken mellan de etablerade 
partierna. Detta var under en tid av stor arbetskraftsinvandring då rättvisa och 
solidaritet stod som starka och bärande grundprinciper i samhället. Invandrar-
frågornas behandling var även ett resultat av den tidstypiska socialdemokratiska 
andan, där de flesta problem skulle lösas genom pålitliga och väletablerade 
metoder. Denna avpolitisering är vidare karaktäristisk för ett neo-korporativt 
system (se Schmitter & Lembruch, 1979) där politiken tenderar att dämpa 
politiska konflikter genom utredningar, förhandlingar och politiskt 
konsensusskapande och kompromisser. Svensk politik har likväl under de tre 
senaste årtionden å ena sidan ignorerat, motarbetat eller förträngt olika utryck 

4 Flera faktorer kan lyftas som rimliga och relevanta i denna förklaring: delvis på grund 
av problemen var problem för invandrare och inte infödda svenskar, delvis på grund av 
att många av problemen inte framstod som klara i den tidens kontext och delvis på 
grund av att många problem var mindre allvarliga än de efterföljande.  
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av rasism, främlingsfientlighet och relaterad nationalism. Å andra sidan, har 
vissa aktorer ibland flirtat med eller uppmuntrat samma fenomen för att nå 
politiska vinningar.

Invandrings- och integrationspolitik har i Sverige bytt riktning under de tre 
senaste årtiondena. Riktningen och styrkan på denna utveckling har styrts av 
externa faktorer som den ekonomiska situationen och förändringar i 
invandringsstrukturen, men även av svenskspecifika faktorer som den politiska 
konkurrens natur och komplicerade hinder för invandrares integration i det 
svenska samhället. Speciellt intressant i denna kontext är att de tre största 
politiska partierna har anpassat sina ställningstaganden genom att särskilja 
mellan frågor om “invandring” och frågor om “integration”, medan andra 
partier har valt en strategi som klumpar samman dessa5. På samma gång har de 
största partierna drivit egna kombinationer av praktisk och symbolisk politik, i 
kampen om röster och politisk makt. I partitidningar, politiska tal, och ledande 
media är diskursen tydlig. De tre största partierna kämpade för att anpassa sin 
ståndpunkt för att nå en möjlig balans mellan praktiska och idealistiska 
intressen samtidigt som alltmer komplicerade problem med invandring blev 
synliga. Genom detta, ompositionerar partierna sig själva inte bara i relation till 
dessa frågor och deras egna tidigare historiska ställningsstagande, utan även till 
andra partier.

Främlingsfientlighet och rasism hos politiska organisationer och partier har 
spelat en betydande roll i polariseringsprocessen genom att vara bärare av en 
diskurs som utmålar invandraren som syndabock. I kontrast till likasinnade 
partier i andra europeiska länder, har de dock förblivit oförmögna att omvandla 
dessa populistiska argument till betydande valframgångar. Detta betyder inte att 
dessa partier inte haft något inflytande. Även när dessa grupper förpassats till 
den svenska politikens marginaler (Rydgren, 2002) anammades några av deras 
huvudargument och karaktärsdrag och kom därmed att lyftas in i den allmänna 
diskursen – ibland av de största partierna. Detta utesluter inte att de motiv 
genom vilket dessa partier sökte framgång inte kunde vara en källa till 
valframgångar i Sverige, något detta kapitel kommer att illustrera. Diskursen 
med invandrare som syndabock, driven av dessa partier, har indirekt påverkat 
den politiska debatten på olika sätt. Genom att förstärka etniska och rasmässiga 
stereotyper som legitimerar diskriminering, vilket bidrar till polariseringen av 
invandrarrelaterande frågor och stärker bilden av invandrare som en källa till 
sociala problem. Allteftersom invandrarfrågor har blivit en del av det politiska 
landskapet, har de största partierna differentierat sin position gentemot varandra 
och kommit att profilera sig i invandrarfrågorna.

5 Detta är mest anmärkningsvärt i fallet av Sveriges främlingsfientliga partier, vilka 
valde en hård linje både mot invandring och invandare som kommit till Sverige. På 
andra sidan kontinuumet, slog både Vänsterpartiet och Miljöpartiet ihop invandring och 
integration genom att argumentera för solidarisk politik på båda områdena.   
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När immigrationsfrågorna fick ökad politisk betydelse separerades 
invandring och integration som bestämda politiska frågor och gavs därmed olika 
typer av lösningar. Den tidigare frågan berör det totala inflödet av invandrare 
till Sverige och landets begränsade kapacitet att ta hand om de nyanlända. Den 
senare inbegriper olika principer, strategier och mål för att nå en lyckad 
integration av dem som redan anlänt. På detta sätt representeras immigration 
och integration som kvalitativt olika samhälliga problem – vilket är av stor 
betydelse för partier som tävlar om att definiera och hantera dessa problem. 
Detta innebär att utvecklingen av Sveriges immigrations- och integrationspolitik 
följer olika banor, trots uppenbara kopplingar. Immigrations- och 
integrationspolitik framstår här som separata, men sammanbundna frågor, och 
är därför i presentationen av det empiriska materialet och analysen särskiljda.  

Organiserad ras-nationalism och svensk politik 
Kombinationen av ökade flyktingströmmar under det sena 1970-talet och det 
tidiga 1980-talet, samt kollapsen av den stabila ekonomiska tillväxten under de 
tidigare 25 åren, skapade goda förutsättningar för en ny våg av nationalistisk 
aktivism i Sverige. Allteftersom årtiondet fortskred, intensifierade 
nationalistiska grupper sin kritik mot invandringen från icke-nordiska länder 
och speciellt mot utomeuropeer. Flertalet mindre främlingsfientliga 
organisationer sammanslöt sig under 1978, vilket resulterade i 1979 års 
skapande av Bevara Sverige Svenskt (BSS), den första politiskt betydande anti-
immigrationsrörelsen i efterkrigets Sverige (Larsson & Ekman 2001). Efter sex 
års löst organiserad aktivism, formade BSS-medlemmar Sverigepartiet 1986. 
Genom att ta namnet Sverigedemokraterna 1989, ville ledarna framställa sig 
som demokrater och utveckla en strategi för att skapa en icke-rasistisk bild av 
partiet. Detta visade sig vara en svår uppgift, eftersom flera av de ledande 
medlemmarna hade uppenbara band till rasistiska eller nazistiska rörelser 
(Larsson & Ekman 2001, Larsson 2004). 

I början av 1990-talet var Sverige i ett politiskt sammanhang destabiliserat av 
eskalerande ekonomisk kris och en ökande negativ opinion mot den växande 
flyktinginvandringen från utomeuropeiska länder. Där skapades en grogrund för 
invandrarfientliga strömmingar. Ett nytt populistiskt utrymme skapades i svensk 
politik när en kraftfull kombination av argument om skattelättnader och 
invandringskritisk retorik grundades genom partiet Ny Demokrati 1990 
(Rydgren 2005). Ett år senare chockade det nystartade partiet det etablerade 
svenska politiska etablissemanget när de vann 6.7 % av de nationella rösterna 
och därmed tog platser i den svenska riksdagen. Det gjorde dem till ett av tre 
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nya partier som valts in i riksdagen under nästan ett århundrade6, och detta bara 
ett år efter att Bert Karlsson och Ian Wachtmeister bildat partiet. 

Invandrarfrågor var från början inte centralt för Ny Demokrati. Det var i 
huvudsak ett populistiskt parti, kritiskt mot det politiska etablissemanget med en 
bredare neo-liberal och skattefientlig agenda (Rydgren, 2005). Under 
valkampanjen porträtterades invandrare som problembärande, både som 
förbrukare av begränsande resurser och starkt bidragande till Sveriges 
ekonomiska stagnation. Ny Demokratis budskap som skuldbelade invandrare 
fick förvånansvärt stöd, vilket ledde till att partiledarna Wachtmeister och 
Karlsson ökade sitt fokus mot att stigmatisera invandrare som ett central 
element i deras valprogram (Taggart, 1996). Partiet ville bland annat ersätta 
socialförsäkringen med lån, kräva att invandrare kunde demonstrera sin 
”integrationsförmåga” för att få stanna i Sverige och införa ett språkkrav för att 
få medborgarskap. Trots att Ny Demokrati inte hade några kopplingar till 
svenska rasistiska rörelser, välkomnade många med nationalistiska och 
fascistiska sympatier partiet på grund av deras konservativa värderingar och 
immigrationsfientliga program (Rydgren, 2002). Ny Demokrati förblir det enda 
ras-nationalistisk/populistisk parti som valts in i riksdagen. Trots det var deras 
framgång kortlivad och tog slut efter en treårsperiod. Partiets ledarskap var 
uppdelat och relativt ointresserat av de utmaningar som låg i att bygga upp och 
upprätthålla ett modernt politiskt parti. Ny Demokrati saknade ett partiprogram 
och kollapsade 1998 på grund av interna misslyckanden och den tidiga 
avgången av partiets ledarskap (Taggart, 1996).  

Sverigedemokraterna har däremot lyckats att undvika detta öde. Partiet hade 
stabil tillväxt under 1990-talet, även genom att vinna mandat i lokala val. Trots 
detta, blir stödet för partiet långt under 4 % av valresultatet, vilket krävs för att 
komma in i riksdagen. Sverigedemokraterna splittrades 2001 efter långa interna 
kamper. De mest extrema nationalisterna lämnade för att starta ett nytt parti, 
Nationaldemokraterna. Under 2002 återhämtade sig Sverigedemokraterna från 
deras interna strider och fick 1,4 % (76 300) av rösterna till riksdagsvalet, vilket 
gjorde dem till det största partiet utanför riksdagen. De vann även mark i de 
kommunala valen. De fick cirka 50 mandat i de kommunala valkretsarna (de 
flesta mandaten var i Sveriges södra regioner av Skåne). Intressant är att trots att 
både Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna är ras-nationalister kan 
ingen av dem kategoriseras in under högerkanten. Samtidigt som båda partierna 
stöder välfärdsstaten, är de starkt negativa till immigrationen och populistiska i 
sin breda kritik av det svenska politiska etablissemanget. Sverigedemokraterna 
har samarbetat med andra nationalistiska partier i Europa och med andra 

6 De enda andra nya partierna som tog sig in i Sveriges Riksdag sedan 1928 var 
Miljöpartiet, vilka valdes in 1988 med 5,5% av de nationella rösterna och 
Kristdemokraterna, vilka valdes in med en medlem 1985 genom samarbete med 
Centerpartiet för att sedan tappa valstöd och åkte ut 1988 (valdes in igen 1991).    
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nordiska nationalistiska partier, inte minst det Dansk Folkeparti (Lööw 2001; 
Lipponen 2004).  

Övergången från assimilering till integration; kulturell pluralism 
och ett politiskt blommande 1970-tal
Det mest pressande politiska problemet som uppstod i kontakt med 
invandringen under slutet av 1960-talet och det tidiga 1970-talet var de 
anpassningsmässiga svårigheter som invandrarna ställdes inför i det svenska 
samhället. Debatten rörde den “ofullständiga välfärdsstaten” och betydande 
politisk uppmärksamhet riktades mot grupper som inte fullt ut fick ta del av den 
tidens välstånd (Åsard and Bennett, 1998). Detta var ett problem för det svenska 
samhället i stort, då det betraktades som ett tillkortakommande av de egna 
storslagna idealen; även om de praktiska problemen främst upplevdes av 
invandrarna själva. Sveriges assimileringspolitik utsågs som den främsta boven. 

Det svenska politiska och ekonomiska etablissemanget hade starkt understött 
invandringen under 1950-talet och in i sent 1960-tal. De flesta som kom till 
Sverige var arbetskraftsinvandrare från Europa – framförallt från nordiska 
länder som Finland, men också från länder som Tyskland, Österrike och Italien. 
Senare även från Grekland och Jugoslavien (Lundh, 2005). Invandrare ansågs i 
stor utsträckning bidra till den ekonomiska utvecklingen, och denna positiva 
bild bidrog till politiskt stöd av offentliga resurser för att möta deras behov. Till 
exempel finansierades kostnadsfri svenskundervisning för invandrare under 
budgetåret 1965/66 (Södergran 1997).  

Dagens svenska invandrarpolitik kan härledas tillbaka till den utveckling 
som leddes av Invandrarutredningen 1968 och till dess slutliga 
rekommendationer presenterade 1974 (SOU 1974:69). I denna banbrytande 
rapport föreslogs att invandrare skulle ges samma möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter som svenska medborgare. Strategier föreslogs för att hjälpa 
invandrare att integreras på ett bra sätt i det svenska samhället. En enad riksdag 
accepterade grundprincipen i kommissionens rapport och under 1975 
förändrades formellt den tidigare assimilationspolitiken. I dess ställe 
identifierade riksdagen integration som dess mål. Tre kärnprinciper ställs som 
vägvisare för den nya integrationspolitiken: jämlikhet, samarbete och valfrihet 
(Södergran 2000). På många sätt var detta en anpassning och en omorientering 
av samma solidariska och universella princip som hade dominerat svensk politik 
sedan 1930-talet. Det konkreta politiska målet betonade till exempel lika 
rättigheter för både invandrare och infödda svenskar och solidaritet mellan 
etniska svenskar och missgynnade minoriteter (Hammar, 1985). Ett 
nyckelkoncept och en politisk omvändning som gjordes i och med rapporten var 
hur man bedömde effekterna av att bevara invandrarnas eget språk och kultur . 
Tidigare argumentet hade byggt på att tvåspråkighet stod som hinder i barnets 
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lyckade anpassning till ett socialt liv i Sverige. Det nya tankesättet anförde att 
modersmålet och tvåspråkigheten gav en mer säker identitet och starkare bas för 
integration. Denna övergång stöddes också av vetenskaplig forskning från 
denna tiden (Wingstedt, 1998; Huss, 2001; Oaks, 2001).  

Trots att 1975 års lagstiftning var vag i vad som skulle komma att definieras 
som invandrare, integration och “multikulturellt samhälle7” (Södergran 2000:9), 
började termen integrationspolitik ersätta invandringspolitik i den politiska 
diskursen – trots att invandringspolitik fortsattes att användas i inofficiella 
kontexter. Invandrare vann också rätten att rösta i kommunal- och landstingsval. 
I tillägg till 1975 års beslut ökade regeringens stöd till etableringen av 
invandrarorganisationer. Den nya politiken representerade större valfrihet för 
invandrare, där de själv kunde välja i vilken utsträckning de ville utveckla sin 
svenska identitet och samtidigt få behålla sin ursprungliga kulturella identitet 
(för mer se Södergran 2000). Följande år togs ett annat viktigt steg genom 1976 
års hemspråksreform, vilket gav ekonomiska bidrag till kommunerna att 
organisera modersmålsundervisning för invandrade ungdomar (Södergran 
1997).  

Diskrimineringsutredningen var en uppföljning till 1975 års lagstiftning. I 
den fastställdes 1978 under minoritetsregeringen ledd av den liberala 
partiledaren Ola Ullsten, ett fokus på jämlikhet och invandrares rättigheter i det 
svenska samhället (Dahlström 2004:100). Detta kan ses som ett första steg mot 
en förståelse som började slå rot i början av tidigt 1990-tal, att 
institutionaliserade drag i det svenska samhället sågs som hinder i sig för en 
integration snarare än assimilering. Men den allmänna opinionen mellan 1969 
och 1981 var positiv mot invandrare och invandring, tolerans och generositet 
mot invandrare och utländska kulturer ökade (Westin 1987; Dahlström 2004). 
Det rådde generellt konsensus över det politiska fältet kring invandrar- och 
integrationsfrågorna in på 1980-talet (Södergran 2000:1). Trots detta började de 
tidiga tecknen på framtida strider ta form.    

Invandrarfrågor blir ett område för politisk strid – 1980-tal 
Under 1980-talet skiftade det politiska fokus från integrationsproblematiken till 
invandringen som ett mer pressande problem. Lyckad integration kvarstod som 
det svåruppnåeliga mål för många, speciellt för invandrare från icke-nordiska 

7 Den slutgiltiga rapporten av Invandrarutredningen var ibland mer specifik på denna 
poäng – genom att sätta upp jämlikhet, valfrihet och samarbete som mål, stod det ”Detta 
förutsätter att olika minoritetsgrupper betraktas som lika delaktiga i 
samhällsutvecklingen, vilket i sin tur förutsätter att de ges nödvändigt stöd för att 
möjliggöra att de startar egna föreningar. Målet med samarbete implicerar att invandrare 
bör involveras i svenska socialfrågor och att det underlättats för dem att spela en aktiv 
roll i svensk politik och fackföreningsrörelse” (SOU 1974:2).   
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och utomeuropiska länder. Detta problem hade dolts genom invandrares höga 
sysselsättningsnivå, men problemet växte gradvis starkare och synligare när 
invandrare kom att möte hinder på arbetsmarknaden, hinder som blev än mer 
svårartade allteftersom den ekonomiska tillväxten saktade ner och behovet av 
arbetskraft minskade. Ökad invandring ansågs i allt större utsträckning bidra till 
integrationsproblem likväl som ett försvårande av att upprätthålla full 
sysselsättning - och om för ingen annan anledning så ökade det storleken av 
dessa problem. I relation till den förändrade invandrarstrukturen ökade kraven 
på de offentliga myndigheterna med ansvar för flyktingpolitiken, vilket ledde 
till misslyckande och kritik. Det var under denna period som politiken ändrade 
kurs, stödda av pragmatiska intressen och ett tydligt avstamp från de tidigare 
solidariska idealen. Den politiska opinionen bland de etablerade partierna 
började också dra isär, vilket genererade konflikter mellan partierna.  

Även när den allmänna opinionen om invandrare förblev positiv i ett bredd 
perspektiv, blev invandring i relation till de ekonomisk lågkonjunktur alltmer 
problematisk i ögonen på de politiska ledarna. Redan 1976 var processen att 
omarbeta 1954 års Utlänningslagen på väg. Av största vikt var granskningen, 
som kom i kraft 1980, av kravet för uppehållstillstånd innan man kom till 
Sverige (Ebbeson & Linebäck 1997)8. Samma år tillsattes ytterligare en 
kommitté för att se över invandrings- och integrationspolitiken 
(Invandrarpolitiska kommittén, IPOK) samt att undersöka möjligheten att 
underlätta återvändandet till invandrarnas hemländer (Södergran 1997, 1998). 

De svenska Socialdemokraternas och Moderaternas partitidningar reflekterar 
hur invandrarpolitiken fram till 1980-talet behandlades som icke-kontroversiellt, 
främst på grund av dess marginella uppmärksamhet. Moderaternas tidning, 
“Medborgaren” indikerar rättfram hur “invandrarfrågor inte är viktiga” 
samtidigt som dess frågor började fylla den politiska debatten i mitten av 80-
talet. Tidningen var lika rak i dess politiska kalkyl gällande invandrare som en 
politisk valmanskår, de skriver “det är viktigt att få invandrare engagerade i 
partiet” (Medborgaren, 1985/2). Den Socialdemokratiska partitidningen följer 
ett liknade mönster; historierna handlade dock mindre om invandring som 
fenomen än vad den gjorde om svensk solidaritet – speciellt solidaritet med 
utsatta grupper i behov av hjälp. Invandrarfrågorna skapade en öppning för att 
diskutera hur Sverige bör agerar genom en generös invandringspolitik och 
genom stöd till invandrare i Sverige. I kontrast till sina två största konkurrenter 
– poängterade den Liberala partitidningen upprepade gånger det svåra tillståndet 
som flyktingar hamnade i. Dessa historier beskriver i förstående ordalag den 
kamp som flyktingarna från Iran, Turkiet och Libanon möter, först genom att 
tvingas fly från sina hem och sedan nekas asyl i Sverige. Immigrationspolitik 

8 Lagen accepterades under den borgerliga regeringen ledd av Centerpartiets ledare 
Thorbjörn Fälldin. 
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beskrevs som alltmer restriktiv och argumenten för att Sverige borde göra mer 
lyftes (NU, 1983-10-20/5; 1984-02-09/5; 1984-10-04/38).  

De tre största partierna porträtterade generellt invandrare som goda 
människor – med värderingar och förmågor kompatibla med eller lika de i deras 
nya länder, samtidigt utsatta för omänskliga svårigheter och situationer utanför 
deras egen kontroll. Dessa svårigheter beskrevs möta alla invandrare när de ska 
anpassas till sitt nya hemland, likväl som att lära sig det svenska språket och de 
kulturella normerna. För flyktingar ansågs anpassningssvårigheterna bli än värre 
som ett resultat av deras situation av nöd. Framförallt framhöll Folkpartiet 
flyktingarnas extrema upplevelser. De liberala kärnvärderingarna synliggjordes 
då en skarp reaktion från läsare mötte de förslag som cirkulerade i Folkpartiets 
tidning, återinförande av språkkrav för medborgarskap eller minskade bidrag till 
en mer öppen flyktingpolitik för att undvika eventuell politisk kostnad för stöd 
till fortsatt immigration, sågs som ett frånsteg från den traditionella 
liberalismen.  

Den Socialdemokratiska pressen identifierade generellt problem som inte var 
direkt invandrarfrågor utan de problem svagare grupper i samhället ställs mot på 
arbetsmarknaden och i det socialt liv. Invandrare eller invandringspolitik 
fungerade framförallt som en illustration för att understyrka 
Socialdemokraternas linje för en solidarisk filosofi och universalistisk politik. 
Socialdemokraterna markerade vikten av ge samma rättigheter, förmåner och 
ansvar till invandrare likväl som till infödda svenskar och rikta stöd till utsatta 
invandrares integration till svenskt arbetsliv och samhället i stort. Denna politik 
delades av liberalerna, men med ett fokus på att justera eller kompensera för 
invandrarnas svagheter (vilket inte betraktades som deras fel utan sågs som ett 
resultat av denna tid och av att de kom till ett nytt land) så att svenska 
arbetsmarknadens parter och det svenska samhället på ett korrekt sätt kunde 
tillämpa principerna om likabehandling och lika rättigheter för alla. Principen 
för dessa åtgärder liknade den som för de andra grupper som saknade full 
delaktighet i det svenska medborgarskapet – utbildning och träning skulle 
därmed ge dessa grupper nödvändiga kompetenser för anpassning till det 
svenska samhället.  

Moderaternas tidning under denna tid gjorde likartade problemdefinitioner. 
Språkmässiga tillkortakommanden definierades som källan till andra problem 
“Proportionellt har vi fler arbetslösa invandrarungdomar än svenskfödda 
ungdomar. En högre svenskanivå skulle ge dem en bättre chans” (Medborgaren, 
1984/1). En artikel om varför modersmålsundervisning borde ges på lördagar 
(istället för på vardagar) argumenterade för “att inte lära sig svenska är det 
första steget mot marginalisering” (Medborgaren, 1985/2). Båda uttalanden 
speglar en övertygelse delad av flera partier, att ett av de grundläggande 
problemen som behövde lösas var språket – trots att moderaterna under denna 
tid argumenterade för att det största ansvaret för att rätta till denna brist låg hos 
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invandrarna själva. Till och med Moderaternas kritik mot regeringens politik 
och agerande under denna period förankrades sig i den Socialdemokratiska och 
Liberala diskursen om lika rättigheter. Genom att ta sikte på den 
Socialdemokratiska regeringens försök att detaljhantera processen, utgick den 
konservativa kritiken från principen om individuell frihet. Flyktingarnas 
individuella rättigheter betonandes, “att själva leva sina liv där ens släktingar 
lever, att själva besluta om att lära sig språket” (Medborgaren, 1982/4). Deras 
kritik riktades även mot det de beskrev som regeringens oacceptabla agerande i 
asylprocessen, de krävde att “väntetiden skulle förkortas till längst tre månader” 
(Medborgaren, 1982/4). 

Det Liberala partiet kritiserade den Socialdemokratiska regeringen från en 
annan vinkel. Precis som Moderaterna förankrade de kritiken i det etablerade 
politiska samstämmigheten. De började med ett tillkännagivande där de tre stora 
partier delade samma grundläggande tanke om att flyktingpolitiken skulle vara 
generös och solidarisk. De attackerade vad de ansåg som regeringens ökade 
restriktiva agerande i flyktingpolitiken, vilket inte överensstämde med den 
delade filosofin (NU 1984-10-04/ 38). Socialdemokraterna mötte kritiken i en 
artikel som publicerades samtidigt. Den lyfte invandrarpolitiken som ett 
exempel på svensk solidaritet och en hög nivå av internationellt ansvar, men 
gjorde en jämförelse med andra länders agerande, istället för idealiserande 
standarder: “när man talar om generositet jämförs man med andra rika länders 
attityder. Bara Danmark i Europa har en liknande (Lagen om asyl för 
flyktingar)” (AiP, 1984/10). Budskapet i artikeln var att det fanns många 
flyktingar – och Sverige var en av de mest generösa – men att de inte kunde 
hjälpa alla.

Immigrationen tas över som ett dominerande ”immigrantproblem” 
Intresset för frågor som berör invandrare försköts, under senare delen av 1980-
talet från ett perifert intresse från partitidningarnas liksom övriga medias sida, 
för att snarare dominera debatten. Nya invandrarproblem växte fram för att 
utvecklas till mer bestående och synbara problem. Andra hälften av 1980-talet 
kan (trots detta) inte lyftas fram som en period för ett fundamentalt nytt 
tankesätt eller radikalt skifte för något av de i svensk politik dominerande 
politiska partierna. Under decenniets gång fortsatte den politik som hade inletts 
att utvecklas i riktning mot en allt mer återhållsam inställning till 
flyktinginvandring. Majoritetspartierna försökte även uppmuntra (övertala) 
flyktingarna att flytta tillbaka till sina hemländer när så var möjligt (Södergran 
1997).  Dessutom började den allmänna opinionen vända sig mot invandrarna, 
vilket var speciellt märkbart efter år 1987 (Dahlström 2004; Lange 1995). 
Sysselsättningsstatistiken för invandrare ändrades från 1975, då den var 
likvärdig med dem som var födda i Sverige, till ungefär en 10-15% lägre nivå 
under år 1987, för att därefter sjunka ytterligare till en 15-20% sämre nivå 
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(Ekberg och Hammarstedt, 2002) för att under 2005 hamna på ca 25% eller 
sämre under 2005.9  Trots utvecklingen av en allt striktare invandrarpolicy, 
kämpade Sverige, utöver en ökad invandring, dels med problem som bestod av 
att allt fler flyktingar kom hit för att söka asyl, dels att den allmänna 
invandringen till landet ökade markant. I samband med hanteringen av dessa 
olika problem blottades allvarliga svagheter i såväl regeringens program för att 
ge dessa bostad som för att bygga upp en ny tillvaro i det nya landet för 
invandrarna.

Under 1985 noterades i en artikel i den Liberala pressen där man intervjuades 
författaren och samhällsdebattören Ingrid Segerstedt Wiberg att attityderna till 
flyktingar hade hårdnat (NU 1985-11-07/44). I samma källa redovisas en 
intervju med den moderate riksdagsmannen Sten Andersson10 som ger uttryck 
för samma förhållanden, där Andersson dels gör gällande att 60 % av alla 
flyktingar saknar egentlig grund för att ha rätt att stanna i landet, dels att 
flertalet av dessa flyktingar var ekonomiska flyktingar och inte enskilda 
individer som behövde politiskt skydd. Påståendena tillbakavisades av 
Liberalerna, med en artikel där man anklagade Moderaterna för ”röstfiske” med 
hjälp av att torgföra en mer restriktiv invandrarpolicy. De socialdemokratiska 
partitidningarna började också uppmärksamma och svara på den under perioden 
framväxande anti-invandrardiskursen. Från att i ett första skede praktiskt tagit 
inte alls ha deltagit i denna diskussion, började man i debatten lyfta fram vilken 
betydelse som invandrarna hade haft för det svenska samhället. 
Immigrationsminister Anita Gradin, pekade t.ex. på de olika sätt som invandrare 
hade bidragit till den ekonomiska tillväxten i Sverige: ”utan invandrarna skulle 
vi aldrig fått den standardökning som vi fick under 60- och 70-talen” (AiP, 
1984/5). Detta bidrag var inte enbart av ekonomisk art, och Gradin noterade 
därför också att ”många lägger märke till vad invandrare har bidragit till när det 
gäller att berika vår kultur (AiP, 1984/5). Under mitten av år 1985, blev det 
dock uppenbart att en fientlig inställning mot invandrarna, även inom det 
socialdemokratiska partiet , hade nått en sådan nivå att det krävdes en direkt 
respons. Huvudbudskapet i en sådan artikel var att personer som skrev brev 
(insändare) inte var verkliga rasister (som medlemmarna inom BSS), utan 
snarare medborgare som kände rädsla för människor och kulturyttringar som de 
inte vara vana vid eller kände sig främmande inför (AiP 1985/7). Rasist- och 
nationella grupper beskrevs som ytterst marginella grupper i Sverige som hade 
lyckats få ovanligt stor uppmärksamhet för sina idéer. Huvudbudskapet var att 
grupperna liksom deras argument skulle bemötas, men att grupperna i sig själva 
inte skulle ges någon officiell legitimitet eller allmänt status (AiP 1985/21). 

9 Det högre procenttalet är för utländska medborgare, det lägre för utlandsfödda. 
10 Sten Andersson´s synpunkter bör betraktas som tämligen extrem inom det 
konservativa partiet. Troligen lämnade han partiet, efter vissa påtryckningar från partiets 
sida, för att i stället söka medlemskap i Sverigedemokraterna. 
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Generellt sätt delades de tre nyckelpartierna såväl analys som slutsatser om 
vilka kärnproblem som ligger bakom blockeringen av de nyanlända svenskarnas 
integration i det svenska samhället: de svårigheter som det innebär att ryckas 
upp med rötterna från sitt hemland och sin ursprungliga kultur, nödvändigheten 
att lära sig arbetslivets regler som det bestäms av svensk kultur och kontextuella 
förhållanden, nödvändigheten att etablera sig i arbetslivet och det sociala livet, 
att lära sig ett nytt språk och då inte minst under de speciella svårigheter som 
gäller för litet äldre människor.11  Men Socialdemokraterna och Moderaterna 
skiljde sig åt i två viktiga avseenden: 1) vilka åtgärder skulle vara lämpliga, 
formulerade i såväl policydokument som i regeringens insatser, 2) bedömningen 
av hur framgångsrika regeringens insatser varit. Dessa skillnader kvarstod under 
perioden, samtidigt som Moderaterna delade Socialdemokraternas grundsyn att 
flyktingströmmen representerade ett problem, där den bästa insatsen var att 
försöka begränsa invandringen. I kontrast till detta, tenderade liberalerna att 
dela Socialdemokraternas uppfattning om vilka slags mått och åtgärder som 
skulle kunna stödja invandrarnas anpassning till det svenska samhället. Liksom 
Moderaterna, riktade de kritik mot genomförandet av sveriges dåvarande 
policies.  Men huvuddelen av de Liberalernas kritik riktades mot Moderaterna 
och Socialdemokraterna som man menade båda kännetecknades dels av inte 
vilja visa någon solidaritet mot flyktingarna, dels inbördes samarbetade för att 
strama åt reglerna för flyktingmottagandet.  

Socialdemokraterna fortsatte att utmärka sig genom att inte lyckas påverka 
de specifika förhållanden som varken de själva eller invandrarna hade någon 
kontroll över. Under perioden lyfte partitidningen generellt fram förhållanden 
som man menade skapade problem avseende invandringen, som varken 
orsakades av brister i regeringens policydokument eller hos förhållanden som de 
kunde relateras till de invandrade, utan snarare ”yttre förhållanden”. Dessa yttre 
förhållanden inkluderade förhållanden som faktiskt orsakade massimmigration 
som exempelvis krig eller politisk repression, men också den omständigheten 
att resten av den utvecklade världens länder inte hade visat samma generositet 
som Sverige i form av att acceptera sin del andel av flyktingarna. Såväl liberaler 
som konservativa fortsatte i likhet med Socialdemokraterna att beskriva 
invandrarna och deras svårigheter att integreras/ assimileras i det svenska 
samhället utifrån ett så förstående perspektiv som möjligt. Men var och en av 
dem försökte allt mer systematiskt att tillskriva misslyckandena till den 
socialdemokratiska politiken liksom dess invandrarpolicy. Liberalerna fortsatte 
att rikta sin huvudkritik mot regeringens behandling av flyktingarna, medan 
Moderaterna lyfte fram såväl problem i flyktinghanteringen som invandrarnas 
integration, som de hävdade utgjorde tydliga exempel på misslyckanden i en 
socialdemokratisk politik som går ut på att försöka styra samhället.  

11 De många svårigheter som finns kring integration presenterades i detalj i 
Invandrarutredningens slutrapport SOU 2004:69. 
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Som vi snart kommer att se, så koketterade tre partier – vid olika tidpunkter 
och i varierande grad – med att lägga skulden för en misslyckad 
invandrarpolitik på invandrarna själva. Detta inträffade under en period då de 
nationalistiska grupperna blev allt mer högljudda i samhället. 

Den Socialdemokratiska pressen tog direkt upp frågan ”om Sverige av 
humanitära skäl kunde få dessa flyktingar, som ”inte alltid tar säkerhet och 
komfort för givet (AiP 1986/1), åter igen hänvisade man till Sveriges identitet 
som solidariskt med dem som har det svårt och är i behov av hjälp och stöd. 
”Nu när det finns brist på arbetstillfällen och en fientlig inställning till 
invandrare ökar i Europa, är det viktigare än någonsin att vi i Sverige gör vad vi 
kan för att flyktingarna känner sig hemma (AiP 1986/1). Samtidigt försökte 
artikelförfattaren bemöta anklagelsen att den svenska policyn (alternativt att 
Sveriges förhållningssätt till flyktingar ) var överdriven och allt för generös: 
”Starka skäl krävs för att a skall få asyl i Sverige , sade Jonas Widgren, ”Vi 
måste ta väl hand om dem som får dessa möjligheter” (AiP 1986/1). 

Socialdemokraterna uttryckte även bekymmer över invandrarfientliga 
stämningar och att det uppenbarligen var så att rasistiska organisationer i södra 
Skåne ökade i såväl antal som omfång (AiP, 1988/18, 1987/21). Kravet på 
språkkunskaper i svenska fanns fortfarande kvar trots att man i en AiP-artikel 
förklarade att endast en närmast perfekt svenska kan ge en garanti för arbete 
(AiP, 1988/11), samtidigt som man konstaterade att förväntningarna på 
invandrarnas språkkunskaper kanske var orealistiskt höga. I ett försök att 
försvara ett Socialdemokratiskt förslag att via en skärpning av reglerna begränsa 
invandringen slog invandrarministern Maj-Lis Lööw fast att ”invandrare är 
överrepresenterade inom vissa delar kriminalstatistiken”. Det är bland de första 
gången som lag och ordning används som argument inom de inre leden av 
partiet för att peka ut invandrare som mer benägna för kriminalitet än infödda 
svenskar. Denna diskurs återkom emellertid inte inom den Socialdemokratiska 
partitidningarna.

Medan Socialdemokraterna fortsatte att betona lika villkor för invandrar 
genom att åtgärda uppenbara brister, började Moderaterna kring 1989 att ändra 
sig genom att lyfta fram och betona olika aspekter av multi-kulturism. En av 
partiets främsta strategier bestod av att öppet stödja entreprenörskap hos 
invandrare. Som förväntat, kritiserade partiet också skarpt den 
socialdemokratiska regeringens invandrarpolicy. Kombinationen av kritik och 
offentligt stöd för invandrare gav Moderaterna en möjlighet att dels uttrycka 
sympati för invandrarna och deras behov samtidigt som partiet fokusering på 
deras kamp (för lika rättigheter) gav utrymme för kritik av såväl regeringens 
invandrarpolicy som dess implementering av denna policy. Exempelvis 
citerades den konservative partiledaren Carl Bildt i tidningen (1989/1) där han 
säger att ”låt en kines vara en kines” som ett uttryck för att invandrare inte bör 
tvingas till total assimilering och bli som en svensk. Moderaterna riktade även 
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öppen kritik mot den socialdemokratiska policyn genom att betona sin 
kärnprincip om individualism, samtidigt som de sarkastiskt konstaterade att 
”Svenska myndigheter visste vad som var ”bäst” för flyktingar (Medborgaren, 
1989/1), medan man påstod att regeringen bidrog till att skapa dessa problem 
genom arrogans och klumpighet.  

Även om Folkpartiet fortsatte med att urholka humaniteten inom flykting 
policyn, uppträdde också en ambivalens i frågan inom deras partitidning. 
Exempelvis beskrevs i en artikel som publicerades i Folkpartiet/Liberalernas 
tidning den invandrardominerade förorten Rinkeby som ett problemområde. Det 
kom till uttryck genom att man lyfte fram vad man hävdade vara dåliga 
språkkunskaper i svenska ”i och för sig blir svenskan det förenande språket 
mellan olika invandrargrupper i korridorer och på raster, men med nästan inga 
helsvenska elever alls blir det en svenska av dålig kvalitet. Mest ’häng me’, 
’vadå’ra’, och liknande uttryck” (NU, 1987-04-09/14). Arbetslösheten bland 
invandrare togs även upp som ett betydande problem. Liksom Moderaterna, 
tillskrev Folkpartiet den Socialdemokratiska regeringen huvudansvaret för detta 
problem, och då inte minst det faktum att det hade uppstått långa förseningar i 
samband med att invandrare söker asyl i landet. Maria Leissner, en av partiets 
experter på flyktingfrågor, noterade till exempel att ”Jag kan också förstå att 
folk retar sig på att flyktingar inte arbetar utan bara kosta skattebetalarna en 
massa pengar. Att tillåta att så sker är att underblåsa flyktingfientliga 
stämningar i onödan (NU, 1988-11-24/46). År 1989, diskuterade några andra 
experter, som intervjuades i en tidningsartikel, några förhållanden som kan 
bidra till att invandrare blir ”överrepresenterade inom kriminalstatistiken”. Å 
ena sidan, tonade en psykolog ned den spridda uppfattningen att invandrarmän 
inte kan hantera svenska kvinnors självständiga beteende, medan en annan av de 
intervjuade, identifierad som feminist, fortsatte med att säga ”om du samlar en 
grupp invandradekvinnor är nio av tio misshandlade av sina män. Vi måste vara 
lojala med kvinnor och därför kan det inte vara fel att säga sanningen om 
invandrare (NU, 1989-08-17/33). Parallellt med dessa (negativa) historier lyfte 
partitidningen även fram invandringens positiva bidrag till det svenska 
samhället och den svenska kulturen: ”Sverige har alltid haft invandring som 
berikat vår kultur” (NU, 1988-11-24/46). 

De olika teman som dominerar debatten belyser de ökade svårigheter och 
konflikter som uppstår i (regeringens alternativt de olika politiska partiernas) 
försök att på ett effektivt sätt hantera invandrarfrågorna i Sverige. Dessa olika 
policies differentierades i allt högre grad avseende olika dimensioner av 
invandring och integration. I debatten tenderar kritiken också att öka när det 
gäller att rikta skuld för problemen till en rad olika orsaker som allmänt kan 
grupperas inom fyra kategorier: a) På neutrala (ofta yttre) faktorer som ligger 
utanför Sveriges eller invandrarnas kontroll, b) regeringens effektivitet när det 
gäller att bära ansvaret för verksamhetsområdet, c) regeringens policies och d) 
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invandrarna själva. Den Socialdemokratiska regeringen har haft en tendens att 
betona yttre förhållanden, och har presenterat förslag som går ut på att lösa 
flyktingars och integrationens problem genom att i första hand minska antalet 
inkommande flyktingar. I praktiken har regeringen ökat sina ansträngningar för 
att minska inflödet av invandrade flyktingar och asylsökande till landet, som när 
den Socialdemokratiska invandrarministern Maj-Lis Lööw tillkännagav sitt 
beslut att vidta vissa åtgärder för att öka kraven på flyktingarna när det gäller att 
stärka motiven och skälen för sitt asylsökande, i praktiken, försvåra 
möjligheterna att få asyl i Sverige. 

”Som asylsökande i Sverige, utan dokument, tar de en större risk att bli 
tillbakaskickade direkt vid gränsen” (DN 199-11-03). Detta kan tolkas som att 
man samtidigt vill stödja två olika förhållningssätt hos regeringen när det gäller 
att finna en utväg för uppkomna problem, dels genom att sända ett meddelande 
till såväl potentiella flyktingar som de faktiskt asylsökanden där man gör klart 
att Sverige i fortsättningen kommer att vara hårdare när det gäller att utfärda 
tillstånd om asyl. Det är en kontrast till Moderaternas tendens att klandra 
regeringens policy eller invandrarna själva. Exempelvis ställde moderaten 
Gullan Lundblad, som är vice ordförande och medlem i Riksdagens kommitté 
för Socialförsäkringsfrågor, mot bakgrund av det ökade antalet asylsökanden, 
och den ”uttalade andelen kriminella bland invandrare”, en fråga i 
flyktingdebatten (DN 1989-11-10). Detta har en tendens att lyfta fram bilden av 
flyktingar som mer kriminellt benägna än svenskar. 

Invandrare definieras som ett allmänt socialt problem och 
nationella syndabockar – 1990 
Tidigt 1990-tal kännetecknas av en djup ekonomisk kris med höga 
arbetslöshetstal och kan därför med rätta, inte minst utifrån en utbredd 
arbetslöshet i befolkningen, karaktäriseras som en katastrof i Sveriges historiska 
utveckling. En del av de krisåtgärder som sattes in bestod bl.a. av införandet och 
tillämpningen av hårdare regler inom de olika policyområden som reglerade 
invandringen. Under tidigt 1990-tal kom stora flyktinggrupper till Sverige, 
framför allt från f.d. Jugoslavien. Gruppen invandrare varierade vid den här 
tidpunkten – från grupper av människor som hade problem (antingen svårighet 
som rörde integration eller andra problem i respektive hemland) som låg bakom 
det faktum att de sökte sig till Sverige, till grupper som levde under sådana 
omständigheter i sina hemländer att de kände sig tvingade att fly och söka asyl i 
Sverige. Därutöver ökade under perioden beskrivningen av dessa människors 
situation från en marginalposition i media till något av ett huvudfokus i en 
ovanligt omtvistad valkampanj som demonstrerade hur en invandrarrelaterad 
syndabocksdiskurs förs fram som en betydande del av den politiska 
framgången.  
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Politisk oro och framväxten av nationalistiska partier - 1990 
Införandet av 1989 års ändringar till Utlänningslagen kan, liksom införandet av 
mer restriktiva regler för beviljandet av asyl i Sverige, dels ha bidragit till att 
minska trycket på Sverige som nationsland att ta emot flyktingar, dels ha 
legitimerat några av de argument som torgfördes av grupper som öppet var emot 
invandring. Det ledde även till att policydiskussionen kring flyktingfrågorna var 
ovanligt öppen och allmänt förekommande vid den här tidpunkten. Om inte 
flyktingströmmarna in i Sverige var något problem, varför då vidta åtgärder för 
att skärpa reglerna och genom detta minska inflödet?  Å andra sidan, hur skulle 
Sverige på ett legitimt sätt kunna neka flyktingar som har ett reellt behov av att 
få komma hit? Socialdemokraterna och Moderaterna samarbetade för att stödja 
utarbetandet av hårdare regler och restriktioner, där de också ställde frågan om 
inte Sveriges flyktingpolitik var för ”generös”. Den Socialdemokratiska pressen 
försökte balansera sin kritik mot den Socialdemokratiska regeringens 
invandrarlagstiftning utifrån två olika utgångspunkter – nämligen att antingen 
beteckna den som alltför generös alternativt alltför skarp och restriktiv. I ett svar 
riktat mot båda uppsättningarna argument, välkomnade den socialdemokratiska 
integrationsministern Maj-Lis Lööw Sveriges skärpta invandrings- och 
asyllagar. Hon argumenterade för att Sverige inte kunde ta emot fler flyktingar, 
eftersom ”vi kan inte vara mer generösa än övriga länder” (AiP, 1990/11).  Den 
logiska följden av detta blir att lagarna måste skärpas, inte för att de var 
felaktiga som Sverigedemokraterna hävdade, och inte för att 
Socialdemokraterna var ogenerösa och hypocritisk i sin solidaritet som 
Moderaternas eller Folkpartiets argument gick ut på, inte heller för att det var 
flyktingarnas fel – utan ännu en gång på grund av ”yttre omständigheter”. 
Kärnan i argumenten var att Sverige inte var tillräckligt rustat för att ensam 
hantera ett sådant globalt problem. Detta var naturligtvis ett ur kvalitativ 
synvinkel ett helt annorlunda argument än om man hade klandrat flyktingarna 
genom att påstå att många av flyktingarna asylansökningar baserade på oriktiga 
uppgifter.  Dessutom, var rasismen ett växande problem för ledande 
socialdemokrater, som frågeställningen diskuterades i partitidningen, där man 
väckte förslag att skapa en lag mot rasism och xenophobi (AiP, 1992/5, 1992/6). 

Under den här perioden, tidigt 1990-tal, ökade antalet nazirelaterade 
organisationer och ”händelser” i Sverige. Ett stort antal tidningsartiklar 
uppmärksammade utvecklingen med oro. Exempelvis noterades i en artikel hur 
”ny-nazister i Sverige har i allt större omfattning byggt upp beväpnade 
smågrupper”. Bakom dessa finns enligt källan ett kontaktnät med organisationer 
med advokater, tjänstemän, och akademiker som medlemmar (AB, 1991-09-
19). Samma källa frossade i att ”den svenska säkerhetspolisen varnar i dag för 
ny-nazister i Sverige, ”de är kända som vålds- och gärningsmän som utrustar sig 
med vapen” sade chefen för säkerhetspolisen. ”Vi tar allvarligt på risken att 
denna ny-nazistiska rörelse kan växa sig starkare i landet. Det är 
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bekymmersamt” (AB, 1991-09-19). Sådana yttringar eller planer möttes med 
en samstämmig opposition inom såväl tidningspress som –redaktioner, från väl 
kända opinionsledare, som bland många andra krav, efterlyste straffpåföljd för 
racistinspirerat våld eller medlemskap i nazistorganisationer. 

Som tidigare nämnts, chockades det svenska politiska etablissemanget av Ny 
Demokratis framgångar i samband med valet 1991. Då fick partiet inte mindre 
än 6.7 % av väljarkårens stöd, vilket dels gav dem plats i den svenska 
riksdagen, dels innebar att de var ett av sammanlagt tre nya partier som kom in i 
riksdagen under det senaste århundradet.12  Det var det tredje partiet sedan 1988 
års val. Ny Demokrati förväntades stödja den konservativa koalitionen som fick 
regeringsmakten 1991. 

Nationalistorienterade grupper och partier, utgjorde dock inte de enda 
politiska spelarna som dök upp under denna period som kännetecknades av en 
ovanligt stor politisk instabilitet. Det nyligen i riksdagen invalda Miljöpartiet 
(som valdes in i riksdagen första gången 1988) förlorade sitt väljarstöd i 
samband med att de föll under den procentgräns på 4% som krävs för att ett 
parti skulle nå representation i riksdagen, medan Kristdemokraterna, fick ett 
genomslag och för första gången vann parlamentsplatser genom sina 9.1 % av 
väljarkåren. Utöver den politiska chocken, förlorade Socialdemokraterna sin 
riksdagsmajoritet, genom att de genomförde sitt svagaste val sedan 1970-talet, 
och fick mindre än 40% av väljarkårens röster (37%). För tredje gången sedan 
Andra världskriget, bildade centern och högern regering – i detta fall en 
koalition som bestod av fyra partier ledd av Moderaterna. Trots deras 
anmärkningsvärda valseger, tvingades Moderaterna att bilda en 
minoritetsregering, då en av dess partners Liberalerna under sin ledare Bengt 
Westerberg vägrade att delta i regeringsarbetet som inkluderade Ny Demokrati 
– till stor del på grund av Ny Demokratis uppfattningar i invandrarfrågor. 

Även om Westerberg väckte respekt bland många svenskar för ett för sin 
person men även partiet beslutsamt förhållningssätt mot solidariska värden, 
växte det fram en allt mer intensiv debatt inom partiet angående den politiska 
visdomen att inom partiet företräda dessa värderingar i flyktingfrågorna. 
Stridslinjen gick mellan ”folkpartister” som till stor del bestod av pragmatiska 
politiker på lokal nivå och idealistiska liberalerna, som till stor del kom från 
partiets egen organisation. I enlighet med denna diskussion bestämde 
Folkpartiets styrelse att inte drive flyktingfrågan vid ett eventuellt nyval. Maria 
Leissner, som senare ingick partistyrelsen, noterade att detta argument handlade 
om att vinna röster, men att flertalet väljare var väl medvetna om folkpartiets 

12 De övriga partierna som hade kommit in i riksdagen sedan 1928 var Miljöpartiet, som 
vann inträde 1988 med 5.5% av väljarstödet på nationell nivå, och Kristdemokraterna 
som representerades i riksdagen med en enda representant 1985 genom ett samarbete 
med Centerpartiet (f.d. Bondeförbundet), för att därefter tappa sin position och åter åka 
ut ur riksdagen 1988 (för att återkomma 1991). 
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grundinställning sådana frågor (NU, 1990-02-22/8). En insändare från 1991 
kritiserade det politiska block inom partiet som argumenterade för att tona ner 
partiets flyktingpolitik, medan man argumenterade för att folkpartiet aldrig 
skulle offra sina liberala värderingar för att ”plocka billiga poäng” i en 
valrörelse. Samma författare ifrågasatte det praktiska värdet i en sådan strategi, 
medan man ställde frågan ”skall allt vad solidaritet och medmänsklighet heter 
bara förknippas med socialdemokrater och kommunister i framtiden? (NU, 
1991-10-31 nr.44). Den grupp som ville tona ner folkpartiets betoning av 
flyktingfrågor underströk att de etablerade partierna var på något sätt överens 
om dessa frågor, och att partiet måste ta hänsyn till befolkningens ökade 
uppmärksamhet på flyktinginvandringens ökande samhällskostnader (NU, 
1992-0-03/36). Som en del av denna debatt, började också uppfattningen om att 
det är dags ”att ställa krav” spridas allt mer. Folkpartiet i Stockholm, 
konstaterade till exempel, att ”det är oacceptabelt att flyktingar nekar till att ta 
arbeten som är under deras kompetensnivå. Samma krav skall ställas på 
arbetslösa flyktingar som på arbetslösa svenskar (NU, 1990-2-22/8).  

Under tiden, bestod den Moderata partitidningens huvudaktiviteter och fokus 
under 1990-talets första del av en strid mellan två fraktioner inom det 
konservativa partiet. ”En liten grupp parlamentariker” som skrev ett stort antal 
riksdagsmotioner som handlade om invandring och olika former av 
flyktingpolicy. Dessa riksdagsmotioner och deras lagförslag argumenterade för 
större restriktioner mot flyktinginvandring.  I motsats till dessa dokument, kom 
det förslag från Modraternas ungdomsförbund (MUF) där man efterlyste en 
öppning av landets gränser (Medborgaren, 1990/6). Generellt förespråkade 
MUF en större öppenhet, ett internationellt perspektiv, samtidigt som man 
inkluderade en känsla som byggde på en gränsöverskridande solidaritet: 
”Flertalet av dagens svenska riksdagsmotioner omfattar inte det skydd mot 
förföljelse som många har behov av” (Medborgaren, 1990/5). Andra artiklar 
lyfte fram ”vikten av möjligheterna till gränsöverskridande utbyte och 
mångfald: dagens Sverige år 1991 flyttar tusentals unga människor till andra 
europeiska länder för att studera och arbeta. Nästan varje år flyttar människor 
till vårt land från andra länder. Nationer och nationsgränser har (i praktiken) 
ingen större betydelse” (Medborgaren, 1991/5). Som nämds tidigare, de vinster 
och möjligheter som ligger i att invandrarna skulle kunna rösta på Moderaternas 
politik ignorerades heller inte: ”Jag tror också att det är lätt för invandrare att 
identifiera sig med Moderaternas grundidéer – framför allt vårt budskap om 
frihet” (Medborgaren, 1992/2).   

Under 1993 – då den ekonomiska krisen nådde sin kulmen – stramade den 
konservativa regeringen, mot bakgrund av att allt fler Bosnier sökte sig till 
Sverige, åt det regelverk som reglerade rätten till flyktingstatus i landet. Även 
om det behövdes administrativa regler för att ytterligare kunna begränsa 
invandringen (Södergran 1998), beslutade minoritetsregeringen om permanent 
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uppehållstillstånd för dem som redan befann sig i Sverige. Många andra viktiga 
beslut togs under den här perioden som de berörde invandring och integration 
av invandrare i Sverige. För det första så var frågor som berör språkutbildning 
fortfarande mycket kontroversiell. Under 1990 presenterade den 
socialdemokratiska regeringen ett förslag att minska de allmänna kostnaderna 
för invandrarnas modersmålsundervisning. Men förslaget fick inte tillräckligt 
stöd i Riksdagen (Dahlström 2004:144).13 År 1991 fick den Kommunala 
Vuxenutbildningen ansvar för att organisera språkundervisning i svenska för 
invandrare (Södergran 1997, Ebbeson & Linebäck 1997). För det andra tog 
Invandrarverket över ansvaret för undersökningar som rör utlänningsärenden. 
Samma år inrättades också Utlänningsnämnden (Södergran 1997). En ny 
organisation – Invandrar- och flyktingkommittén – inrättades också av 
regeringen år 1993. Men denna kommitté avskaffades ett år senare dvs. 1994. I 
dess ställe, inrättade den nye invandrarministern Leif Blomberg (s) två separata 
utredningar, Flyktingpolitiska kommittén (1994) respektive Invandrarpolitiska 
kommitén (1994) (Dahlström 2004). Två viktiga och nya teman kom till uttryck 
i den senare kommitténs slutrapport 1996: 1) det svenska samhället 
karaktäriserades nu som ett blandat och multikulturellt samhälle och 2) 
perspektivet beskrevs allt mer individbaserat – där en ökad betoning av 
individens egna önskningar och ansvar skulle guida formuleringarna om 
invandrar- och integrationspolicyn. Kommittén presenterade även mer allmänna 
förslag för att komma till rätta med den fortsatta marginaliseringen av 
invandrare och för att bättre kunna erbjuda dem tjänster som motsvarade deras 
specifika behov (Dahlström, 2004, Södergran 1998, Ebbeson & Linebäck 
1997).14 Blomberg var personligen djupt engagerad i strävan att formulera en ny 
integrationspolitik under senare delen av 1990-talet. Han betraktade 
segregationen som grunden för alla former av integrationsproblem i Sverige och 
utfärdade ett riktat ekonomiskt stöd till alla marginaliserade områden inom 
landets större städer, där det fanns en hög andel invandrare med icke-europeisk 
bakgrund (Dahlström 2004).   

Diskriminering utvecklades som ett allt viktigare politiskt tema i samband 
med Sveriges antagande av 1994 års lag mot etnisk diskriminering. Detta steg 
kan sägas representera ett officiellt erkännande av att frågor kring integration 
hade hindrats inte bara av invandrarnas specifika svaghet med respekt för det 
svenska språket och den svenska kulturen, utan också Sveriges motvillighet att 
tillerkänna dem full inträde i landet. Men tandlösheten i 1994 års lag, visar att 

13 Trots detta togs under 1990-talet många beslut om kostnadsreducering, som de 
berörde frågan om invandrarnas rätt till modersmålsundervisning 
14 Blomberg möttes dock av kritik från den inre partikretsen; Juan Fonseca och Ozan 
Sunar gjorde gällande att regeringens retorik delade den svenska befolkningen i två 
kategorier infödda och invandrare. Sunar, som arbetade inom Blombergs departement, 
lämnade sin post 1996.  
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Sverige vid den tidpunkten inte hade ett fast grepp om problemet (Lappalainen, 
2005).   

Mainstreaming Xenofobi 
I stort sätt under 1990s sista hälft fortsatte tidningsartiklarna i den 
socialdemokratiska pressen att vara ett försvar av dess (traditionella) politik och 
gav uttryck åt ett starkt ogillande över rasistiska grupper. Moderaterna valde 
den riskfulla strategin att ta upp de gamla argument kopplad till invandringen i 
landet, men skyllde dessa problem mera på de Socialdemokratiska policies än 
på invandrarna själva. Både Socialdemokraterna och Moderaterna försökte 
presentera invandrarna till den egna väljarkåren som en grupp med viktig 
politisk potential och med naturlig affinitet till respektive parti – en subtil 
indikation på i bägge partier fanns interna meningsskiljaktigheter om 
invandrarpolitik. Folkpartiet startade sin politiska period som förr, och 
förespråkade mångfald, multikulturalism, en mer öppen invandring och en 
humanitär flyktingpolitik. Allteftersom perioden fortskred, det visade sig att 
partiet fäktades med sämre väljarsiffror, möjligtvis p.g.a. dess idealism.  

I valet 1994 fick Socialdemokraterna på nytt bilda en majoritetsregering och 
inom kort öppnades en diskussion om invandrarfrågorna som hade gett Ny 
demokrati dess popularitet. Den processen av självreflexion och självkritik som 
hade startats i den Socialdemokratiska pressen i periodens början (i AiP 
nummer 1995/39) nu följdes av några artiklar där de svårigheterna associerade 
till ordet “invandrare” diskuterades (AiP, 1996/28; 1997/12). Tre andra artiklar 
tog upp invandrar/invandring-relaterade frågor fram till 2000. En artikel 
kommenterade samarbetet mellan Moderater och Socialdemokrater i södra 
Skåne i kampen mor rasismen (AiP, 1997/14), en till porträtterade en 
riksdagsman Nikos Papadopoulos (s) som betonade vikten av få flera aktiva 
invandrare i politiken, och en till som karakteriserade Socialdemokraterna som 
en “invandrarparti” (AiP, 1998/31).  

Moderaternas partitidningar, å andra sidan, fortsatte att förorda sedvanliga 
politiska mål som lämpliga botemedel för de invandrarnas arbetslöshetsproblem 
i Sverige – problem de påstod orsakades av den socialdemokratiska 
invandrarpolik. “Ett av de viktigaste medeln för att minska både arbetslöshet 
och sociala problem bland invandrare är att hjälpa de att ta egna initiativ och 
starta egna företag” (Medborgaren, 1996/2). Moderaternas recept erbjöd en 
skarp kritik på olika fronter. Även om debatten saknade detaljerade 
beskyllningen, på ett snarlikt sätt citerade Moderaternas press en lång rad 
sociala problem associerade till invandrarna: “Det synligaste är invandrarnas 
och flyktingarnas utanförskap. Arbetslöshet, sociala problem, våld och ökad 
ghettoizing är starka indikatorer på Sveriges oförmåga att skapa de rätta 
förhållanden för en mänsklig existens” (Medborgaren, 1996/4). Samtidigt, 
förespråkade Moderaterna etnisk pluralism genom att anmärka att “en och en 
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halv miljon människor i Sverige idag är på ett eller annat sätt av invandrar 
ursprung. Idag, borde Sverige skapa ett utrymme för dessa nya svenskar” 
(Medborgaren, 1996/4). Medan dessa två artiklar kan verkar vara varandras 
motsats, båda kan läsas som en kritik av den svenska integrationspolitiken och 
ett försök att placera en lång lista med sociala problem vid Socialdemokraternas 
dörr.

Inga artiklar om invandrare/invandringsfrågor publicerades i Moderaternas 
tidning under 1997 eller 1998, och endast en artikel gavs ut om dessa frågor 
under 1999. Artikeln gjorde en intervju med Mauricio Rojas (en chilensk 
invandrare som var en rådgivare för integration policy för Moderaterna och vars 
namn dyker upp igen i samband med ändringar i Folkpartiets partiprogram) som 
rabblade upp den långa listan av sociala problem associerade med invandrarna: 
arbetslöshet, bostadssegregation, klientisering bidragsberoende, brottslighet och 
socialt instabilitet. “Människor exkluderas från arbetsmarknaden, tvingas att bo 
i särskilda områden, blir bidragsberoende och på annat sätt exkluderas; 
eventuellt blir de frustrerade.” Precis som förr länkades dessa problem till 
invandrarna, men det var den Socialdemokratiska politiken som orsakade 
problemen: “om de inte är kapabla att påverka sin egen situation kompromissar 
de hela samhällets stabilitet" (Medborgaren 5/99).   

Inom Folkpartiets debatter och interna stridigheter accentuerades invandring 
och integrationsfrågorna. Utåt sätt, upprätthöll Folkpartiet sina traditonell 
flyktingpolitik. Lennart Rohdin riktade en skarp kritik mot det som han beskrev 
som Socialdemokraternas hårda linje i flyktingpolitiken. Han jämförde deras 
linje med Ny demokratis partiprogram och definierade den som en strategi för 
att vinna röster ”Socialdemokratin förlorar inte dem som är för en generös 
flyktingspolitik lika lätt som de förlorar yngre manliga arbetare som tycker att 
vi har för mycket flyktingar i Sverige. I det läget är det partipolitiskt strategiskt 
att agera som man har gjort”. (NU, 1996-09-26/39). 

Å andra sidan hade Folkpartiets integrationspolitik börjat förändras. Även 
om i 1997 partiprogrammet framställdes kulturell och etnisk mångfald som en 
fördel erkändes det att dessa var inte bara fördelar, utan också utmaningar. 
Dessutom använde man begreppet“bidragberoendet” – en stämpel som 
identifierar socialbidragsmottagarna som i första hand ansvariga för den egna 
situationen (i kontrast till t.ex. arbetssökande). Partiets integrationsgrupp
annonserade ett nytt integrationsprogram för 1998 års val under namnet ”Jobb 
bryter utanförskapet” styrt av både praktiska och politiska överväganden. 
Programmet inkluderade viktiga element som var del av Moderaternas 
arguments och program. Bl.a. en ny princip som vägledning till den nya 
integrationspolicy: ”Folkpartiets grundkoncept är att invandrarna skall ta hand 
om sig själva” (NU, 1998-09-10/37). Alltmera började Folkpartiets kritik och de 
politiska lösningar de erbjöd likna den mest liberala positionerna bland 
moderaterna. Trots detta fanns det en mer nyanserad debatt av invandrarnas 
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situation. Ana-Maria Narti skrev “Social bidraget i sin nuvarande utformning 
främjar inte ett aktivt liv. Istället hindrar det arbetslösa från att ta tillfälliga 
arbeten som skulle kunna leda in på arbetsmarknaden, eftersom bidraget sänks 
när bidragsgivaren får lön” (NU, 1999-10-14/41). Nyamko Sabuni poängterade 
att partiet måste överväga att överge eller nedtona det som förr hade varit en 
central fråga: “Integration har alltid varit central för folkpartiet, men frågan har 
tappat mark de senaste åren. Det är viktigt att vi kommer tillbaka på det här 
området” (NU, 2000-03-23/12). I de sista veckorna innan 2004 års val återkom 
de mycket riktigt i frågan.  

Det ekonomiska argumentet och stigmatiseringen av invandrare som en 
farlig ekonomisk börda togs upp av Moderaternas tidning: “Ett tydligt resultat 
av flyktingpolitiken är att den har lett till besparingar på andra områden. De som 
förnekar detta ljuger! Tyvärr, varken regeringen eller riksdagen vågar ge de 
rätta siffrorna på hur mycket detta kostat skattebetalarna” (Medborgaren, 
2000/3).15 I ett svar till artikeln, hävdade en annan författare att en ändring i den 
nuvarande felaktiga policyn kunde råda bot på problemet: “Genom att skapa 
goda villkor för arbete, företagsamhet och individuell ansvar, kan de som 
kommer hit bli ett mycket positiv element (i samhället)” (Medborgaren, 
2000/3). Denna logik upprepades kort efter: “Först, invandrarnas företagsamhet, 
i motsats till vad många tycker är väldig viktig den svenska 
ekonomin…”(Medborgaren, 2000/6), sen fortsatte en attack på den 
Socialdemokratiska politiken och en hyllning till moderaternas individualistiska 
ideal som det nödvändiga botemedel: “Varför låter vi inte dessa människor 
själva komma fram till vad är det de verkligen behöver? Varför ska alla sitta i 
samma klassrum i samma kommunala skola och läsa samma kurs? Det är slöseri 
med mänskliga resurser och det enda som händer är att det håller duktiga 
människor borta från arbetsmarknaden” (Medborgaren, 2001/6).  

Under sista veckorna av 2002 års valrörelse tillkännagav Folkpartiet sin nya 
integrationspolitik på Gränsö slott. Det visade sig att det inte var någon plötslig 
svängning utan en utveckling som hade pågått under några år. Som Sandberg 
(2006) har visat i detailj hade Folkpartiet återupptagit samarbetet med sitt syster 
parti - den Danske Venstre – som Leijonborg hade avslutat bara några månader 
tidagre (2001) p.g.a. Venstres främlingsfientliga invandrarpolitik. Aftonbladet 
förklarade på ledarsidan: ”Den ideologiska resan från socialliberalism till 
kravpolitik kom i nytt ljus. Det är en väl genomtänkt strategi, till stora delar 
skapad av partisekreteraren Johan Jakobsson, för att sno röster från moderaterna 
och bli det största borgerliga partiet…Av det fina socialliberala partiet – som 
krävde pappamånader, radikal socialpolitik och tolerans – finns inte mycket 

15 Det här uttalande gjordes av Sten Andersson, moderaternas ökända "xenofob" och 
riksledamot. I 2001lämnade han Moderaterna och anslutade sig till 
Sverigedemokraterna, efter att i praktik uteslutas av riksdagsplats i Moderaternas lista 
för 2002 val.  
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kvar. Allt som nu existerar är en taskig kopia av ett populistiskt 
främlingsfientligt parti i Danmark” (AB 2006-05-08). Men det är dock lika 
sannolikt att den riktiga fienden inte var ”bidragsberoende invandrare”, utan 
partiets ”snällhetsstämpel”. Genom att ställa krav fick Folkpartiet 
uppmärksamhet och blev av med snällhetsstämpeln. Liksom 
Socialdemokraterna tidigare illustrerat någonting om partiets karaktär genom 
sin position om immigration/integration, använde Folkpartiet ”klarspråk och 
krav” för att visa på en ny självbild. Det är inte osannolikt att integrationsfrågan 
i sig inte var det viktiga utan snarare ett verktyg som användes för att rätta till 
något som var sett som en svaghet i partiets politik.16.

Den Socialdemokratiska partitidningen riktade en del kritik mot Folkpartiets 
nya förslag att “ställa krav” på invandrarna.  Integrationsministern Mona Sahlin 
försvarade principerna som partiet hade enats om på 1970 talet: “Alla bör ha 
samma rättigheter, skyldigheter, och möjligheter” (Aip, 2002/33). Ett år efter 
det publicerades en artikel till som tog upp behovet av en fortsatt invandring, 
och hävdade att “Sverige behöver flera arbetsföra invandrare i framtiden”, och 
beskrev invandrare som en “oanvänd arbetsresurs” (AiP, 2003/33).  Den 
Socialdemokratiska invandrarministern Barbro Holmberg uttryckte oro för 
differentieringen av partierna om invandringsfrågor, och hävdade att sådana 
splittringar bara gynnar rasistiska grupper (AiP, 2004/47). 

I Moderaternas tidning svarade man på Sahlins argumentation som stödde sig 
på klassiska socialdemokratiska jämlikhetsprinciper och argumenterade att 
“Alla människor bör ha samma rättigheter och lika värde, och ingen bör 
förvägras dessa i Sverige, oavsett vem du är, var du bor och var du kommer 
ifrån.”. Moderaternas vinklade sitt stöd på ett sätt som kunde läsas som ett 
försvar av Folkpartiet och andra som ville att särskilda krav skulle åläggas 
invandrarna: “Men för att uppnå denna jämlikhet måste vi ställa krav på våra 
medborgare. Det är viktigt att de och de framtida medborgarna får kunskap om 
språket, samhällstrukturen och de grundläggande värderingarna Sverige bygger 
på” (Medborgaren 2002/1). Detta åtföljs av en programförklaring som igen vill 
hävda neutralitet gentemot invandrarna, “För en ny icke socialist regering, är en 
av de viktigaste uppgifterna är bryta (invandrarnas) utanförskapet. Detta bör 
göras inte bara för invandrarna, utan också för människor födda i Sverige och 
som Socialdemokraterna har svikit. ”som avslutning förstärker artikeln den 
sortens problemdefinitioner som Sverigedemokraterna står för: “Vi måste våga 
ställa krav på att de som kan arbeta inte ska leva på bidrag” (Medborgaren, 
2002/5). Dessutom stämde dessa krav väl överens med den “individuella 
ansvar” dimensionen i moderaternas politiska program. Ett år senare, i första 
numret av Medborgaren 2003 uppmanar man läsarna att se invandrarna som 

16 En sådan förklaring skulle också vara kompatibelt med Holmberg & Oscarssons 
(2004) argument att väljare inte bytte till Folkpartiet under de sista veckorna av den 
2002 valrörelsen som föjld av förändrad integrationspolitiken.  
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politiska väljare med stark samhörighet till Moderaternas politiska värderingar 
och ideal: “Bland invandrarna finns många som värdesätter de traditionellt 
konservativa värderingar: frihet och rätten att välja för sig själv” (2003/1). 

Diskussion and slutsatser 
De empiriska data som presenteras ovan pekar på att utvecklingen av den 
svenska invandrarpolitiken från bred konsensus till en mer kontroversiell och 
konfliktfylld fråga, har villkorats av en kombination av viktiga faktorer: 
karaktär och volymen av invandring, hinder för en tillfredsställande integration, 
offentliga reaktioner till dessa faktorer och konflikter inbyggda i normal 
partipolitisk konkurrens.  Redan på tidigt 70-tal påbörjades en nedskärning av 
den tidigare generösa invandrarpolitiken. Politiska diskurser – speciellt i och 
mellan de politiska partierna – växte mer kritisk av invandring och invandrare 
själva. Detta började långt tidigare än den senare mer öppna radikala kritiken 
under sent 80-tal och tidigt 90-tal. Med början i mitten av 80-talet har de 
konventionella partierna som här undersökts, tagit mer och mer skarpt åtskilda 
positioner när det gäller invandring, och invandrarfrågor. Detta reflekteras i mer 
utvecklade resonemang och skarpare argument för att vinna poänger från 
varandra men det inkluderar också väsentliga förskjutningar i deras positioner.

Där Socialdemokraterna och Moderaterna försökte att undvika eller släta 
över kontroverser som var relaterade till deras åtstramning av 
invandrarpolitiken, använde Folkpartiet kontroverserna som kom av den 
förändrade politiken till att dra välbehövd uppmärksamhet till partiet i 
valrörelsens slutskede 2002. Dessa manövrar ägde rum i ett större politiskt 
sammanhang där definitionen av invandrare och invandrarpolitik genomgick 
betydande förändringar och följdes av ett klart skifte i svensk policy angående 
frågor rörande invandring. Många övergripande teman går att uppmärksamma 
här och sammanlagt ger de svar på den centrala frågan i detta kapitel angående 
utvecklingen av Svensk invandringspolitik. 

Sammanbrott av politiska och offentliga konsensus- och politikförskjutningar 
Sedan tidigt 90-tal har den politiska konsensus som funnits om invandrarfrågan 
stadigt eroderat och gradvist omformat området från ett av politisk konsensus 
till ett som karakteriseras av ökande politisk konkurrens (se tabell 1). Detta 
beror delvis på utvecklingen utanför Sverige som t.ex världshändelser som 
orsakat stora flyktingströmmar men också av orsaker som är helt skilda från 
invandrarfrågan som t.ex perioder av ekonomisk nedgång i Sverige.  Den 
utvecklingen har bidragit till att skapa ett hårdare socialt och ekonomiskt klimat 
samtidigt som ett större antal flyktingar satt  press på systemet. Dessa mindre 
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gynnsamma villkor bidrog till en mer kraftfull exponering av en situation som 
envist hindrade integration enligt den välkända svenska modellen, vilket i sin  
tur öppnade dörren för en mer konfliktfylld svensk invandringspolitik.  

Tabell 1.  Invandrarpolitikens utveckling från konsensus till politisk konkurrens   

Tidsperiod 1970-talet 1980-talet 1990-talet 2000-talet 

Invandrar-
frågornas
utveckling 

Icke-fråga status 
Svagt intresse inom 
svensk politik för att 
göra "invandrarfrågan" 
till en politisk fråga. 
Integrations svårigheter 
uppmärksammas och 
förändringar i policy 
sker utifrån ett 
konsensus perspektiv. 
"Invandring" är inte en 
fråga på den politiska 
dagordningen.  

Framväxande 
kritik. Problem 
sammankopplade 
med integration 
kvarstår och blir 
alltmer synbara - 
trots genomförda 
insatser och 
satsningar. 
Flyktinginvan-
dringen bidrar till 
integrationsproblema
tiken och leder till ett 
ökat tryck att finna 
lösningar.

Växande kritik
mot flyktningar och 
(s) hantering av 
associerade
problem. Det blir 
allt mer vanligt att 
skylla problemen 
på "invandrarna" 
vilket ger upphov 
till en samhällelig 
diskussion kring 
etnisk
diskriminering.  

Fortsatta 
meningsskiljaktig
heter kring 
"invandrarfrågor" 
generellt med 
inslag av en ökande 
polarisering. 
Problem kopplade 
till integration 
kommer än en gång 
upp på 
dagordningen och 
det finns en tydlig 
uppdelning mellan 
förklaringar 
baserade på etnisk 
diskriminering och 
de som baseras på 
individens eget 
ansvarstagande
("ställa krav").  

Inrikespolitisk
utveckling 

Konsensus bland 
politiska aktörer kring 
frågan om lika 
rättigheter för 
"invandrare", kulturell 
pluralism och en 
solidarisk
invandringspolitik. 

Fortsatt konsensus 
om grundläggande 
principer men kritik 
och ökade politiska 
meningsskiljaktighet
er börjar växa fram. 
Kritik riktas mot 
glappet mellan 
uttalade principer 
och handlingar, samt 
mellan idealistiska 
principer och 
pragmatiska val. Ett 
ökat politiskt fokus 
på invandringen.  

(NyD) exploaterar 
"invandrarfrågan
" framgångsrikt 
men blir inte 
politiskt etablerade 
utan upphör som 
politisk aktör 
(1994, 1998). (SD) 
använder sig av 
samma perspektiv 
men kopplingar till 
extremism gör att 
de förblir 
marginaliserade. 
Etablerade partier 
arbetar med att 
omformulera sina 
policies avseende 
"invandrarfrågan".  

(S) och (M) 
behåller en 
restriktiv linje i 
frågan om 
flyktinginvandring, 
dock har de olika 
hållning i frågan 
om integration. 
(Fp) gör ett 
perspektivskifte 
och ställer högre 
krav på individen, 
t.ex. i fråga om 
språktest, och i 
frågan om 
integration och gör 
i och med det 
gemensam sak med 
(M) - och tidigare 
(NyD). Med sin 
nya linje gör (Fp) 
ett framgångsrikt 
val år 2002. (S) och 
(Fp) betonar att 
etnisk
diskriminering är 
ett samhälleligt 
problem.   
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Åtstramning av regler  
Även efter assimilering övergavs som strategi, och de nya principerna av 
jämställdhet, partnerskap, och valfrihet omfamnades, fortsatte integration att 
vara en stor utmaning. Ganska snart vändes uppmärksamheten mot invandrarna 
och de blev sedda som orsaken till bristen på integration och även som orsaken 
till vissa andra samhällsproblem. På tidigt 70-tal påbörjades den åtstramning av 
invandrarpolitiken som sedan blev mer långtgången och radikal under sent 80-
tal och tidigt 90-tal. Åtstramningar gällande arbetskraftsinvandringen började 
redan 1972 då med stöd av Moderaterna samtidigt som den Socialdemokratiska 
regeringen minskade flyktingkvoten. Trots svårigheter och en intern debatt i 
partiet stod Folkpartiet starkt i sin position om en generös flyktingpolitik om 
även med några små modifieringar (till exempel en förskjutning från ”öppen” 
till mer ”human” flyktingpolitik). Sveriges åtstramningar på detta område var 
dock inte lika långtgående som t.ex. den Danska regeringens 2001. Därför 
fortsätter Sverige ibland oförtjänt, att utmärka sig som ett himmelrike av 
mottagande och service. 

Bestående problem men med förändrad tyngdpunkt och politik  
Medan immigration kvarstod som dominerande fokus av invandrarpolitiken 
fortsatte Sverige att kämpa med integrationsproblemen. Effektiv integration i 
det svenska samhället visade sig att vara en svåruppnåt mål för många 
invandrare – speciellt de som kom från icke-Nordiska eller icke-europeiska 
länder. Under 1980-talet blev detta problem mer tydligt p.g.a. de hinder som ett 
hårdare ekonomiskt klimat skapade på arbetsmarknaden. Den svenska 
arbetsmarknaden behövde inte längre nya arbetare.  Migrationsverket arbetade 
hårt med att få kontroll på inflödet av ett stort antal invandrare, invandrare som 
nu också inkluderade en större kvot av flyktingar och asylsökande. Dessa 
förändringar skapade ett större tryck på själva asylprocessen men också på de 
system som skulle införliva nya ”svenskar” i samhället. Utöver detta så skiftade 
allmänhetens attityder om invandrare mellan 1987 och 1992 till en mer negativ 
hållning. Alltigenom 1980 talet var det trots allt strategier för stöd och hjälp till 
anpassning som var den bärande principen i invandrarpolitiken. Även fast 
Moderaterna ibland gjorde gällande att man måste hålla invandrare mer 
individuellt ansvariga för sina egna misslyckanden eller framgångar, och även 
argumenterade att somliga invandrare utnyttjade välfärdssystemet, blev dessa 
åsikter inte synliga i den allmänna debatten förrän Ny Demokratis genombrott 
1991 då den allmänna politiska diskursen radikaliserades.  

Nationalistiska partier har haft liten direkt inverkan på politiken 
I de politiska reformer som genomförts av den svenska regeringen kan man 
nästan inte se några spår alls av de förslag som uppkommit i de Nationalistiska 
partierna i Sverige. Tvärtom, politiska förslag från dessa partier är en politik 
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som redan övergivits och delvis försvunnit från den politiska arenan eftersom de 
var sedda som opassande och gammalmodiga. Detta gäller invandrarpolitiken, 
krav som kan härledas till assimilation och kravet på språktest för 
medborgarskap, Nationalistiska partier har dock alltid varit starka i sin 
argumentation att få ett stopp på invandringen och då speciellt när det gäller 
flyktingar.  Både Socialdemokraterna och Moderaterna har genom strategiska 
val av argument dock kunnat hålla denna argumentation stången genom 
rationella förklaringar. 

Förutom detta misslyckande har de Nationalistiska partierna påverkat genom 
att polarisera den allmänna diskursen och genom att utvidga gränserna för 
vilken sorts förslag och förklaringar som är acceptabla i den allmänna 
diskursen. Detta är tydligt i fallet med Folkpartiet som med sin förskjutning mot 
marknads liberalism och krav när det gäller medborgarskap tog till sig flera 
förslag som tidigare drivits av Ny Demokrati. 

En lärdom som kan dras från detta är att det finns en del röster att vinna, men 
den ”extremistiska” etiketten är ett allvarligt hinder i den svenska kontexten. 
Sverigedemokraterna har systematiskt försökt förändra den bilden och bli mer 
respekterade genom att avsvära sig den extremistiska etiketten. Detta ledde till 
en intern kamp i partiet över balansen mellan pragmatism och partiets sanna 
nationalistiska värderingar. Däremot var det möjligt för Folkpartiet att få stöd 
för hårdare formuleringar och förslag gällande invandringspolitiken eftersom de 
inte etiketteras som extremister eller ”outsiders” i den svenska politiska 
debatten. Frågan som är aktuell efter valet 2006 är om Sverigedemokraterna 
under senaste åren varit framgångsrik i försöket att avsvära sig den 
extremistiska etiketten, eller om Folkpartiets förändrad integrationspolitik har 
hälpt till att legitimera Sverigedemokraternas gamla politik.  

Radikalisering av Invandrarfrågan och diskurser från 1990 och framåt. 
Radikalseringen av frågan som påbörjades på 1990 talet var delvis påverkad av 
inträdet och engagemanget i den allmänna diskursen av nationalistiska grupper 
och partier som Ny demokrati. En annan del var den demokratiska normala 
konkurrensen som alltid driver fram förändringar; kontexten av konkurrerande 
lösningar när den rådande politiken misslyckas med att lösa nya frågor omkring 
invandrare och invandrarfrågor samt de invandrarkritiska röster som började 
göra sig hörda i den allmänna populationen. (Carson & Burns, 2007).  

Även om Nationalistiska partier inte har spelat en stor roll i svensk 
invandrarpolitik har de utan tvivel medverkat till radikaliseringen av diskursen i 
Sverige rörande politiken i frågan. Att use invandrare till syndabockar har lett 
till politiska framgångar i Sverige både 1991 och 2002. (Samma fenomen kan 
ses i Dansk och Norsk politik).  Genom Ny Demokratis genombrott 1991 har en 
sådan syndabock diskurs blivit mer vanlig av liknande partier. Diskursen har 
påverkat den politiska debatten, förstärkt etniska stereotyper som legitimerar 
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diskriminering och ökat polariseringen av invandrarrelaterade frågor. Även om 
de mest radikala av dessa grupper har förvisats till den politiska perferin har en 
del av deras argument och syndabockstänkandet haft en återklang i den 
allmänna diskursen.  

Differentiering och positionering av de politiska partierna  
De största svenska riksdagspartierna har över tid flyttat gränserna för sin politik 
angående invandrar och integrationspolitik. Innan folkpartiet kungjorde sitt nya 
integrationspolitiska program i september 2002 var dessa förflyttningar 
tvetydiga och inget som uppmärksammades i den allmänna debatten. Att 
Moderaterna presenterat, dock med viss försiktighet, liknande programförslag 
hade inte alls fått samma genomslagskraft som när det nu presenterades av ett 
parti som allmänt var sett som invandrarvänligt. Komplexiteten (och 
dialektiken) blir tydlig i att Folkpartiet kombinerar en politik av hårdare krav på 
de invandrare som redan invandrat och en öppenhet till fortsatt generös 
invandringspolitik för dem som önskar invandra.  Socialdemokraterna och 
Moderaterna förändrade sin politik genom att föreslå en mindre generös 
hållning till möjligheten att invandra till Sverige medan Folkpartiet snarare 
ändrade sitt förhållningssätt till invandrare redan bosatta i landet 
(integrationsfrågorna). Även om denna förskjutning inte kom så plötsligt, eller 
avvek från andra förskjutningar i Folkpartiets allmänna politik, kan den ses i 
stark kontrast till Folkpartiets tidigare politik under tidigare partiledare Bengt 
Westerbergs praktiska och symboliska vägran att samarbeta med Ny Demokrati. 
Det ironiska i detta är att Ny Demokratis tidigare ledare Bert Carlsson så 
småningom gratulerar Folkpartiet för att ha tagit till sig det mesta av Ny 
Demokratis integrationspolitiska förslag.

Resultaten som framläggs i detta kapitel, indikerar att tre av de största 
politiska partierna (Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet) har 
mejslat ut kontrasterande vägar sedan 90-talet. Där det förut fanns en gemensam 
och sammanhållen syn på invandrarpolitiken har varje parti modifierat sina 
åsikter i förhållande till varandra. Speciellt intressant i denna kontext är hur de i 
dag skiljer mellan invandrarfrågor och integrationsfrågor, medan andra partier 
fortfarande har en enhetlig syn på båda dessa frågor. De stora partierna för alla 
sin egen kombination av pragmatisk och symbolisk politik i denna fråga, i nära 
samband med en önskan om valframgångar, och vid en sådan framgång 
nödvändigheten av att vara regeringsduglig. I diskursen i skrifter, tal och media 
rapportering blir det kristallklart att alla de tre stora partierna kämpar med 
balansen mellan pragmatism och ideal när det gäller politiken kring invandring 
och integration. 

En viktig politisk gräns passerades emellertid då Ny demokrati visade hur 
anti- invandrarretorik kunde vinna röster. Som pekats ut tidigare, hade 
Sverigedemokrater inte setts som rumsrena nog för att kunna ta det politiska 



357

utrymmet. Dels för att de har en stämpel som extremister, dels för att de 
konventionella partierna genom att ta över en del av retoriken fyllt upp det 
utrymmet redan. Folkpartiet var det partiet som i största grad tog på sig 
utmaningen att kliva in och ta plats. Deras anseende som invandrarvänliga gav 
dem trovärdighet som de främlingsfientliga partierna saknade. Deras anseende 
gjorde dem motståndskraftiga  mot beskyllningar för rasism och samtidigt fick 
deras valkampanj ett lyft, eftersom deras retorik när det gällde 
integrationsfrågor fick mycket uppmärksamhet precis innan valet 2002 (FP 
2003).  Folkpartiet behöll sina åsikter om flyktingpolitiken vilket hjälpte dem att 
stå emot angrepp om rasism speciellt i jämförelse med det Danska folkpartiet. 
Lars Lejonborg uttalade sig om att folkpartiet ”….inte är emot invandrare. 
Tvärtom vi vill ha fler invandrare”(DN, 2002-08-02). Det går dock också att 
hitta uttalanden där man binder ihop oönskade egenskaper med en kategori av 
människor – invandrare. T.ex ”Vi måste bort från bidragsberoende invandrare” 
och ” det behövs en ökad tydlighet om toleransens gränser” (DN, 2002-08-02). I 
en debatt artikel i DN argumenterade folkpartiets dåvarande 
integrationstalesman Mauricio Rojas att det i vissa invandrarkulturer fanns 
tendenser till brottslighet (DN 2005-12-12). Detta var en retorik skrämmande 
lik de nationalistiska partiernas som t.ex Sverigedemokraterna. Att dessa 
formuleringar fick sådan stor uppmärksamhet var delvis på grund av att det var 
oväntat och överraskande att folkpartiet förde fram dessa åsikter och delvis för 
att de hade en trovärdighet genom sina tidigare åsikter inom området. Deras 
historiskt starka stöd för flyktingar och flyktingpolitik gjorde att folkpartiets 
förslag blev sedda som mycket mer genuina och trovärdiga än när liknande 
förslag förts fram av Ny demokrati eller i några sammanhang även av 
moderaterna. Folkpartiet framhöll också åsikter som en förbättring av 
språkutbildning och mera insatser för att stävja etnisk diskriminering men dessa 
frågor blev helt överskuggade av det som sågs som ett sensationellt skift mot en 
mer ”ställs krav” attityd (denna åsikt framfördes senare i en insändare i Svenska 
Dagbladet av en framträdande medlem i partiet). 

Förändringen av integrationspolitiken skedde inte utan avsevärda interna 
strider inom Folkpartiet. Dessa förändringar vägdes dock hela tiden mot de hett 
eftertraktade valframgångarna. Det som emellanåt har beskrivits som en snabb 
och oväntad förändring i folkpartiets integrationspolitik, från stöd till krav, visar 
sig ha varit på gång en längre tid. I dokument och intervjuer har vi funnit belägg 
för att dessa frågor har funnits med i stridigheterna mellan traditionella liberaler 
och mer pragmatiska marknadsliberaler i partiet.  En svårighet för de 
traditionella liberalerna har varit att de utmanats av miljöpartiet som har tagit en 
mer högljudd och uttalad plats i debatten om integrationspolitiken med åsikter 
som påminner om Folkpartiets mer traditionella inställning.  

De olika inriktningarna och vägvalen presenteras i tabell 2 nedan. Den visar 
att alla tre partier har rört sig ut från det universella fältet – öppen och generös- - 
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men i olika riktningar. Socialdemokraterna och Moderaterna har markant 
reviderat sin position gällande invandring (speciellt flyktinginvandring) men har 
en till största delen oförändrad position när det gäller integrationsfrågor. Deras 
skillnader i hur man främjar integration är dock bestående.    

Tabell 2: Förändrande mönster i de politiska partiernas immigration / integration 
politik   

Immigration 
Restriktiv 

invandringspolitik 
(t.x. flyktingspolitik) 

Öppen & “Generös” 
invandringspolitik 
(t.x. flyktingspolitik) 

Krav fokus 
(hårdare krav ska  
ställas på 
invandrare, 
individen är 
ansvarig för sin 
integration) 

(M)  
(efter-1986) 

(FP) 
(efter-2002) 

Integration

Solidaritets 
fokus 
(invandrarna ska 
ha samma 
rättigheter och 
möjligheter som 
infödda svenskar, 
samhället bör ta 
ett stort ansvar 
för effektiv 
integration) 

 (S) 
(efter-1986) 

(M) (före-1985)  
(S) (före-1985) 

 (FP) (före-2002)  
(MP) 
(V) 

Folkpartiet tar en annan väg och det placerar dem i en speciell position. De 
behöll sin traditionellt öppna och generösa åsikter när det gäller invandring, i 
synnerhet när det gäller flyktingar – vilket gjorde det möjligt för dem att 
differentiera sig från de andra partierna. Genom att ta en mer ”ställa krav” 
attityd till problemen av integration, differentierar dem sig inte bara från sina 
konservativa bundsförvanter, utan också från Socialdemokraterna.  Även om 
deras åsikter inte skiljer sig drastiskt från dem som tidigare förts fram av 
moderaterna, fick framförandet av dessa åsikter en helt annan effekt och tyngd 
och väckte stor uppmärksamhet i den allmänna debatten. 

En slutsats som kan dras av den här studien, och som även andra studier har 
visat, är att Folkpartiets förskjutning när det gäller invandrarpolitiken inte bara 
var en del av en desperat valkampanj för att försäkra sig om politisk överlevnad. 
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Det var också en del i Folkpartiets generella förskjutning från den tidigare 
traditionella liberala politiken under förre partiledaren Bengt Westerberg, mot 
de mera marknadsliberala idéer som framhävts av den nya ledningen i partiet. 
Som tidigare nämnts har dessa ståndpunkter lett till interna stridigheter omkring 
partiets identitet. Stridigheter som har fortsatt efter valet och som ibland förts 
inför öppen ridå.  Denna förskjutning var inte heller något som bara iscensatts 
av Folkpartiet utan spelades upp i ett politiskt klimat där de tidigare 
gemensamma principerna om invandrar och integrationspolitiska frågor börjat 
krackelera och istället användes som ett sätt att differentiera sig från andra 
partier. Det går inte att bortse från att både Socialdemokraterna och 
Moderaterna har spelat viktiga roller i förskjutningen av svensk invandrar och 
integrationspolitik.

Omvandling av Svensk Invandrarpolitik 
Svensk politik har omvandlats de tre senaste decennierna.  Dagens 
integrationspolitik hade varit svår att föreställa sig i 70-talets Sverige. Med kan 
dock konstatera att Sverige är ett av de få länder i Väst Europa där 
Nationalistiska partier har förvisats till politikens marginaler.  Detta är dels på 
grund av att de konventionella partierna har tagit över eller lyckats förflytta 
frågor rörande invandrare som främlingsfientliga partier försökt använda för att 
vinna röster, menar Rydgren (2005) och Taggart (1996) med flera.  En annan 
delförklaring är också att Folkpartiet på tidigt 90-tal vägrade att delta i en 
regering med Ny Demokrati, ett parti som på ett opportunistiskt sätt lade 
skulden för ekonomiska svårigheter och integrationsmisslyckanden på 
invnadrare i Sverige.  Om Folkpartiet inte hade tagit denna ståndpunkt är det lätt 
att föreställa sig hur byteshandel med oönskade politiska samarbetspartners 
blivit priset för politisk makt. Detta har ännu inte inträffat i Sverige vare sig på 
lokal nivå, där det emellanåt funnits lägen där det varit frestande, eller på 
regeringsnivå där det idag inte verkar vara speciellt troligt att det läget skulle 
uppstå. Frågan återstår dock i vilken grad Sverige kan komma att behålla sina 
liberala och solidariska värderingar med den utmaning som ett nytt Sverige med 
etnisk mångfald och ett mer heterogent samhälle skapar.  
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13. Sverigedemokraterna – nationalism och 
religion i den politiska periferin 

SAMI LIPPONEN

Inledning och bakgrund 
Under de senaste åren har man kunnat bevittna hur en ny sorts nationalistisk 
ideologi har vunnit mer terräng såväl i Sverige som i de andra nordiska 
länderna. På olika håll i Skandinavien har nationalistiska partier stärkt sin kritik 
mot kulturell mångfald och invandring, samt mot nordiska muslimer. Efter 
terrorattackerna den 9 september 2001 har vi kunnat konstatera ett nytt slags 
religiöst medvetande hos de nordiska nationalisterna (exempelvis Dansk 
Folkeparti samt Sverigedemokraterna).1 Dessa partier har profilerat sig själva 
som försvarare av lutherdomen, vilket de påstår vara ett naturligt inslag i det 
nordiska kulturarvet. Detta innebär att lutherdomen ses som något ”äkta 
nordiskt”, medan andra religioner, såsom islam, ses som hot mot den nordiska 
kulturen och livsstilen. Idén om den ”äkta nordiska lutherdomen” har använts 
tidigare i historien; fascister och nazister under andra världskriget, till exempel i 
Finland, använde en propagandistisk retorik som liknar det politiska budskapet 
som framförs av nationalister idag. 

En annan idé som har anammats av dagens neonationalister är tanken på 
”folkhemmet”, det vill säga den svenska (eller den nordiska) välfärdsstaten. 
Neonationalisterna har sin egen tolkning av begreppet ”folkhem”, som beskrivs 
som ett kulturellt och socialt homogent samhälle. Enligt neonationalisterna 
sammanfaller utopin om den rena nationalstaten med deras specifika förståelse 
av folkhemssamhället. 

Den nostalgiska tanken av den forna nationalstaten, ofta i kombination med 
både etnonationalistiska och rasistiska idéer, har lockat till sig många väljare 
exempelvis i Danmark, där Dansk Folkeparti har etablerat sig som ett av de 
starkaste partierna. Partiet har därmed också fått en ökad inverkan på den 
danska nationella realpolitiken. En liknande utveckling har skett i Norge där 
Fremskrittspartiet konkurrerar om titeln som landets största parti. 

1 Partinamnet Sverigedemokraterna förkortas i fortsättningen SD (utom i rubriker). 
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Föreliggande artikel har sitt fokus på neonationalism i Sverige.2 Begreppet 
neonationalism kan definieras enligt följande: ”En nutida politiskt orienterad 
nationalistisk aktivism, vars mål är att skapa en förnyad nationalstat genom att 
återuppliva ett samhällstillstånd som har existerat och som de engagerade 
uppfattar som etniskt och kulturellt homogent.” (Lipponen 2004:33; även 
Lipponen 2003:267–286)  

Syftet med föreliggande artikel är att kasta ljus över SD:s ideologi genom 
illustrerande citat hämtade från en tidigare intervjuundersökning och 
partiprogram. Artikeln är upplagd på följande sätt: jag inleder med en kort 
historisk tillbakablick på den nationalistiska rörelsens utveckling i Sverige. Då 
SD som parti har sina rötter i en icke-politiskt organiserad nationalistisk 
aktivism, är det på sin plats med en kort inblick i partiets historia. I det andra 
avsnittet presenteras den egentliga undersökningen med analytiska 
kommentarer till partiideologernas argument. I det tredje avsnittet bjuder jag på 
en teoretisk förklaringsmodell till hur man skulle kunna tolka SD:s ideologi ur 
ett religionsvetenskapligt perspektiv. Artikelns resultat summeras i form av 
sammanfattande reflektioner där jag även försöker besvara frågan vilken roll 
spelar religion för SD:s samhällssyn, verklighetstolkning och politiska ideologi. 

Mitt material består av dokument av olika slag. Det insamlade 
intervjumaterialet om det nationalistiska partiet SD utgör givetvis en viktig 
källa. Jag har valt att använda mig av fingerade namn för att garantera 
informanternas anonymitet.3 Att lämna ut informanternas riktiga namn skulle 
enligt min bedömning inte ha någon större relevans i detta sammanhang. Det 
empiriska materialet är avsett att i första hand fungera som en illustration. 
Visserligen kan de här fem personernas synpunkter inte betraktas som ett 
genomsnitt av partiets hela medlemskår. Intervjupersonerna kan dock anses 
representativa i den bemärkelsen att de alla vid intervjutillfällena innehade 
förtroendeposter i partiet.4 Även annat material som direkt knyter an till partiet 

2 Termen neonationalism åsyftar en variant av den nationalistiska ideologin. Jag gör 
således ingen åtskillnad mellan den traditionella nationalismen och neonationalismen 
förutom när det gäller tidsperspektivet och synen på ”den fulländade nationalstaten”. 
Som ideologi kan nationalism i sin korthet definieras som en sociokulturellt konstruerad 
och föränderlig kollektiv åskådning som avser 1) att binda samman en tänkt storhet, 
nationen, och 2) att få dess medlemmar att tro att det finns en del fysiologiska, 
beteendemässiga och kulturella karaktäristika som är unika för den egna nationen och 3) 
att få människor att tro att världen är naturligen uppdelad i skilda nationer och att dessa 
nationer är i grunden olika.  
3 Intervjupersonerna kallas här Bengt, Greta, Joakim, Måns och Teodor. 
4 Det finns en rad olika intervjumetoder som lämpar sig för olika slags forskningssyften. 
Mitt val av intervjumetod styrdes likaså av vad jag ville ha för kunskap om 
Sverigedemokraterna, nämligen en uppfattning om hur partiet ser på den nationalistiska 
ideologin och religion. Jag bestämde mig för att låta informanterna själva berätta om 
partiets ideologi. Vi hade ett tema, nationalism och religion, som informanterna 
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har varit till stor hjälp. Särskilt har SD:s principprogram från år 2005 varit en 
nyttig källa. En stor del av undersökningsmaterialet har jag hämtat från partiets 
hemsida på Internet. (www.sverigedemokraterna.se) Jag har även använt mig av 
både vetenskapliga och icke-vetenskapliga monografier samt artiklar som 
behandlar såväl SD som andra nordiska nationalistpartier. Vidare har jag 
begagnat mig av rent vetenskapliga verk som har inspirerat mig till att teoretiskt 
analysera det empiriska materialet.  

Den nationalistiska rörelsen i Sverige: en kort historisk 
tillbakablick
Nationalistisk aktivism har långa rötter i Sverige. Skillnaden mellan de olika 
nationalistiskt orienterade rörelserna har dock inte alltid varit lika tydlig som 
idag. Under 1930-talet kunde t.o.m. fascister, nazister och rasideologer 
medräknas i den så kallade ”nationella rörelsen”. (Se härtill t.ex. Berggren 
1999:72f.; Larsson & Ekman 2001:31–51) Från och med andra världskrigets 
slut har man emellertid kunnat se en linje gå mellan den politiskt organiserade 
och demokratiskt orienterade nationalismen och den rasistiska extremismen. I 
de flesta samhällen förbjöds fascistiska och nationalsocialistiska partier då dessa 
ansågs vara huvudansvariga för kriget.5 Vidare kan fascister och särskilt 
nationalsocialister direkt betraktas som skyldiga till allvarliga brott mot 
mäskliga rättigheter under andra världskriget, såsom massmord på etniska 
minoriteter.(Se härtill t.ex. Nationalencyklopedi) Efter kriget har ”riktiga” 
fascister och nationalsocialister huvudsakligen fortsatt sin ideologiska 
verksamhet utanför den etablerade politiken. I dagens läge bör således en viss 
åtskillnad göras mellan den politiskt orienterade nationalismen och den extrema, 
öppet rasistiska subkulturen, som ofta litet missvisande kallas enbart 
nationalistisk. I själva verket representerar den nynazistiska och rasistiska 
subkulturen en mera internationell ideologi, där tanken på ett apokalyptiskt 
domedagskrig mellan den vita och den svarta rasen, RaHoWa – Racial Holy 
War, spelar en väsentlig roll. (Se härtill t.ex. Kaplan & Weinberg 1998) Någon 
sådan fokusering på rasistisk ideologi finner man däremot inte hos de 
parlamentariskt orienterade nationalisterna – åtminstone inte när det gäller deras 
officiella budskap. Man kan dessutom förmoda att den stora majoriteten av 
dagens nationalistiska missnöjespartier, åtminstone officiellt, tar avstånd från 
öppen rasism och gör anspråk på att erkänna demokratin och därför gärna kallar 

berättade om utgående från partiets officiella linje. Man skulle således kunna kalla min 
metod för halvstrukturerad temaintervju. (Se härtill t.ex. Marander-Eklund 2004:95f.).  
5 Ett undantag är dock Italien, där fascisterna tilläts fortsätta sin politiska verksamhet. 
Se härtill t.ex. Eatwell (1997). 
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sig demokrater. (Clinell 1999:9) Låt oss nu något närmare se vad som hänt i den 
nationalistiska periferin i Sverige under de senaste trettio åren.  

Under 1970-talet kunde man se en nyorientering äga rum inom den 
nationella rörelsen i Sverige: den kritiska udden riktades nu mot de nya icke-
europeiska invandrargrupperna (i synnerhet mot icke-nordiska). I takt med att 
flyktinginvandringen från krigsdrabbade länder i tredje världen ökade började 
även kritiken mot (mass)invandringen radikaliseras. (Se härtill t.ex. Carson et al 
2005) Mot slutet av 1970-talet började de invandringsfientliga krafterna samlas 
ihop. Ett första steg i utvecklandet av en mer organiserad invandringsfientlighet 
front var det fördjupade samarbetet mellan en del smärre rörelser år 1978. Detta 
resulterade slutligen i grundandet av takorganisationen Bevara Sverige svenskt6

ett år senare. (Larsson & Ekman 2001:53–54) 
BSS utvecklades till ett slags flaggskepp för de främlingsfientliga krafterna 

under första hälften av 1980-talet. Rörelsen startade officiellt år 1980 och blev 
snart känd för allmänheten i hela riket tack vare en mängd kampanjer och 
flygbladsutdelningar. BSS var emellertid tämligen löst sammansatt som 
organisation, och man hade knappast några seriösa planer på att utvecklas till en 
politisk rörelse. Den främsta ambitionen var att förena de invandringskritiska
krafterna i den nationalistiska rörelsen och att appellera till likatänkande särskilt 
i den infödda medelklassen. Kännetecknande för BSS var även att rörelsen ville 
profilera sig som en invandringskritisk folkrörelse, inte som en rasistisk 
extremgruppering. Därför tog man avstånd från öppet nazistiska grupper såsom 
Nordiska Rikspartiet. Denna ”folkliga” profilering gjorde att många betraktade 
BSS som potentiellt farligare än öppet nazistiska och rasistiska grupper som 
sedan länge hade förvisats till den extrema periferin. (Lööw 2001:25)  

Men trots att BSS officiellt förnekade ryktena om rörelsens kontakter med 
extremister, pågick bakom fasaden ett samarbete med den ökände Nysvenska 
rörelsen som leddes av den gamle nazisten Per Engdahl. Intressant nog ökade 
BSS sin popularitet efter att Per Engdahl år 1981 avslöjat att han under en tid 
haft samarbete med ledningen inom BSS. Året därpå anordnade Leif Zeilon 
Ericsson ett gemensamt möte med extremister i Stockholm. (Larsson & Ekman 
2001:72–75)  

År 1986 grundade BSS-ledarna Zeilon Ericsson och Niels Mandell 
tillsammans med Eva Liverfalk, Pether Pedersen och Veikko Saarnijoki från 
Framstegspartiet ett nytt parti som i framtiden skulle stå modell för den nya 
politiskt organiserade nationalismen i Sverige. (Larsson & Ekman 2001:94–96) 
Det nya partiet döptes till Sverigepartiet och efter tre års verksamhet antogs det 
nuvarande partinamnet SD. De första åren av Sverigepartiet/ 
Sverigedemokraternas verksamhet präglades av starka kopplingar till den 
extrema världen: många av partiets ledare hade ett mycket kontroversiellt rykte 
och nya medlemmar med förflutet i rasistiska rörelsen välkomnades utan 

6 I fortsättningen används förkortningen BSS. 
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förbehåll. (Larsson & Ekman 2001:125–126, 149; Larsson 2004:24) 
Medlemsomsättningen i partiet har alltid varit stor och många som tidigare 
innehaft ledande positioner har numera lämnat partiet. Den enda av SD:s mera 
kända figurer som varit aktiv från första början är Johan Rinderheim. (Larsson 
& Ekman 2001:107–109) 

En ny sorts populistisk anti-invandringsaktivism introducerades år 1990 då 
skivbolagsägaren Bert Karlsson och greven Ian Wachtmeister i en gemensam 
artikel förkunnade sitt nygrundade partis principprogram. Det nya partiet fick 
namnet Ny demokrati och dess populistiska budskap, som var ett hopkok av 
kritik mot statens invandringspolitik och höga skatter, lockade väljare särskilt 
från medelklassen. Partiet hade inga officiella kopplingar till den rasistiska 
periferin, men välkomnades ändå av landets extremister tack vare anti-
invandringsbudskapet. Ny demokrati gjorde sitt genombrott vid 1991 års val: 
partiet fick med sitt väljarunderstöd på 6,7 % presentation i riksdagen, och hade 
således en vågmästarroll i den nya borgerliga minoritetsregeringen. 
Framgångssagan tog emellertid slut lika fort som den hade börjat. Vid 1994 års 
val blev Ny demokrati utanför Riksdagen och nedförsbacken har fortsatt sedan 
dess. (Rydgren 2002a; Rydgren 2002b) Sista spiken på kistan var när partiets 
webbsida lades ner år 2004. 

Sverigedemokraternas partihistoria i korthet 
SD grundades officiellt den 6 februari 1988 och det nybildade partiets politiska 
verksamhet satte i gång 1989. (Larsson & Ekman 2001: 125) Sedan dess har 
partiet representerat den största uppslutningen kring specifika nationalistiska 
värderingar i Sverige. SD anklagades länge för att vara nazistiskt – en stämpel 
som tilldelats partiet av många samhällsdebattörer och forskare. (Se härtill t.ex. 
Westin 2002: 3) Den negativa offentliga synen på partiet hänger högst 
förmodligen ihop med de kopplingar mellan några partimedlemmar och 
nazistiska organisationer som blottlagts av forskare och journalister. Partiets 
kontakter till extrema organisationer var mer eller mindre uppenbara fram till 
1995 Anders Klarström lämnade partiledarposten.7 De tidigare partiledarna och 
språkrören, Leif Zeilon Ericsson och Jonny Berg (1988-89), Ola Sundström 
(tillsammans med Klarström 1989-90) och Madeleine Larsson (tillsammans 
med Klarström 1990-92) hade samtliga ett förflutet i rasistiska organisationer. 
(Larsson 2004: 24–26, www.sverigedemokraterna.se)  

Nya vindar började blåsa inom partiet år 1995 när den f.d. centerpartisten 
Mikael Jansson från Örebro utsågs till partiledare. Jansson strävade efter att 
förstärka den organiserade partistrukturen och skapa en mer seriös profil för 

7 Anders Klarström ledde partiet tillsammans med Ola Sundström och Madeleine 
Persson mellan 1989-92 och ensam mellan 1992-95. (www.sverigedemokraterna.se – 
historia) 
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partiet. Generellt kan sägas att den nye partiledaren ville profilera sig själv som 
mer liberal än de tidigare ledarna och hade en ambition att appellera till en 
bredare invandringskritisk väljarkår i medelklassen. Värt att notera är dock 
dubbelheten i Janssons retorik: samtidigt som han beskrev sig själv som en 
demokrat som ville rensa ut rasistiska krafter ur SD, började han sin partikarriär 
som medlem i en partistyrelse med flera före detta nazister. (Larsson & Ekman 
2001:163–165) Det bör även nämnas att enstaka partimedlemmar 
fortsättningsvis har gjort sig skyldiga till kontroversiella uttalanden som inte 
kan tänkas ligga i linje med vad partiledningen kallar för demokrati.8 Vare sig 
demokratiseringsprocessen har lyckats eller ej kan man konstatera att SD efter 
2002 års allmänna val är det största utomparlamentariska partiet i Sverige med 
ett väljarunderstöd på 1,4 %, vilket motsvarar 76 300 röster. Detta trots att 
utbrytarpartiet Nationaldemokraterna nu tävlar om samma nationalistiskt 
sinnade väljare. (Larsson & Ekman 2001:183; Lipponen 2005a) Den positiva 
trenden fortsatte vid 2006 års allmänna val. I valen till riksdagen lade 162 463 
människor sina röster på det nationalistiska SD. Med 2,9 % väljarunderstöd är 
SD numera det största utomparlamentariska partiet i Sverige. Dessutom finns 
det sverigedemokratisk presentation i tre landsting och partiet har hela 280 
mandat i över hälften av Sveriges kommuner. (www.val.se; 
www.sverigedemokraterna.se) 

SD driver idag ett internationellt samarbete med andra likartade 
nationalistpartier runtom i Europa.9 En speciellt nära relation har man haft med 
det franska Front National som tidigare t.o.m. bekostade SD:s valrörelser. 
(Rydgren 2002b:2) Likaså har försök till ett fördjupat nordiskt samarbete gjorts 
nationalisterna emellan. (Clinell 1999:177, 207f.; Larsson & Ekman 2001:316; 
Lipponen 2004:65) Det bör också nämnas att ett liknande samarbete har 
bedrivits i Norden även mellan de mer extrema rasistiska subgrupperna. (Lööw 
2001:59) 

Ända sedan mitten av 1990-talet har SD allt tydligare strävat efter att skapa 
en mer trovärdig offentlig profil och definiera sig själva som ett demokratiskt 
nationalistiskt alternativ till de etablerade partierna. Redan under Mikael 
Janssons ledarskap startade man en intern rensning av extrema krafter ur partiet. 
Dels har öppet rasistiska medlemmar uppmanats att lämna partiet och dels har 

8 SD är numera väl medvetna om sitt dåliga medierykte och ledningen reagerar snabbt 
mot enskilda medlemmars åsikter om de kan tolkas som rasistiska. Ett exempel på detta 
är fallet Jimmy Windeskog (f.d. kommunfullmäktigeledamot i Trollhättan). Widjeskog 
kritiserade med hårda ordalag partiets vice ordförande Tony Wiklander för att denne 
adopterat en dotter från Indien. Partiledningen beslöt att utesluta Widjeskog ur partiet då 
hans åsikter kan betraktas som rasistiska, vilket enligt partiledaren strider mot vad han 
kallar för SD:s grundläggande principer. (Sverigedemokraternas nyhetsbrev 2005-11-
13) 
9 Paraplyorganisationen Euro-Nat är ett löst sammansatt samlingsorgan för europeiska 
nationalistpartier. (Se härtill Larsson & Ekman 2001)  
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alltför extremistiska formuleringar tagits bort från partiets officiella 
styrdokument. Partiet har dock under en längre tid lidit av interna stridigheter 
mellan mer moderate nationalister och vad som kunde betecknas som en 
extremistisk flygel.10 Ett ytterligare steg i försöket till att göra en medial 
ansiktslyftning har varit föryngringsprocessen i partiledningen. I maj 2005 
lämnade den långvarige partiledaren Mikael Jansson sin post. Till ny partiledare 
utvaldes den blott 27-årige Jimmie Åkesson, som trots sin unga ålder bör 
betraktas som en partiveteran. Åkesson har gjort sig känd som en av de främsta 
kritikerna av den gamla partiledningen, och vill att partiet skall rikta mer 
intresse till bl.a. ekonomi, miljö och religion. Han ackompanjeras nu av två 
andra unga reformister, Björn Söder (partisekreterare) och Adam Marttinen 
(ledare för Sverigedemokratisk Ungdom). Det bör emellertid understrykas att 
trots att den nya ledningen vill framstå som tämligen moderata i många frågor, 
är partiets grundideologi fortfarande densamma. SD är och förblir ett 
nationalistiskt parti med ett tydligt invandringskritiskt budskap. Även om partiet 
numera i viss mån försöker fria till invandrade svenskar (särskilt europeiska) 
som själva är emot statens invandringspolitik, måste kraven på assimilation och 
invandringsstopp samt kritiken mot islam betraktas som ultrakonservativa och i 
viss mån som antidemokratiska.11 Vidare har kontroversiella kampanjer drivits 

10 SD:s partiledning har ihärdigt strävat efter att rensa ut antidemokratiska och rasistiska 
krafter ur partiet i önskan om att bygga upp en mera trovärdig offentlig image. 
Meningskiljaktligheterna resulterade år 2001 i en splittring av partiet då en 
utbrytarfalang bildade ett eget parti, Nationaldemokraterna. Vid årsskiftet 2004 
skakades SD av ytterligare en sådan händelse. En av de synligaste frontalfigurerna i 
partiet, den tidigare partisekreteraren Tommy Funebo, lämnade partiet efter en längre 
tids interna maktkamp. Ett halvår efter avhoppet talade Funebo ut om orsakerna bakom 
sitt beslut att lämna SD till medierna. Han anklagade partiet för extremistkopplingar och 
dubbelspel, och menade att det fortfarande kryllar av rasister och nazistsympatisörer i 
partiet trots att partiledningen officiellt tar avstånd från rasistiska och antidemokratiska 
idéer. Anklagelserna tillbakavisades emellertid av SD:s partiledare Mikael Jansson som 
kallade Funebo för en destruktiv person som är omöjlig att samarbeta med, men flera 
expertkommentatorer tror att en stor del av Funebos påståenden stämmer överens med 
den bild de fått av partiets inre strukturer (Borås Tidning 2004-06-02, Hallands Nyheter 
2004-06-02, Helsingborgs Dagblad 2004-07-06) 
11 I januari 2004 fick sverigedemokratiska kommunpolitiker i Svedala oväntat gehör för 
sin motion angående förbud mot burka och ansiktslöja. Kommunens utbildningsnämnd 
ställde sig först enigt bakom motionen som i praktiken skulle innebära att alla 
ansiktsbetäckande plagg förbjuds i de kommunala skolorna i Svedala. Anmärkningsvärt 
är att inga skolelever i kommunen bar slöja när frågan togs upp. Detta var första gången 
som SD fick stöd för en motion på kommunal nivå. (Aftonbladet 2004-01-23, Borås 
Tidning 2004-01-23) Senare under våren 2004 beslutade emellertid kommunstyrelsen i 
Svedala att avslå SD:s motion som tidigare godkänts av kulturutskottet. Det slutgiltiga 
beslutet angående ärendet fattades i april samma år. Partiets kommunpolitiker har gjort 
liknande motioner i sammanlagt 14 kommuner i Sverige, dock utan framgång. 
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av partiets lokalavdelningar där nordbor och icke-nordbor har polariserats mot 
varandra.12

Empirisk undersökning 
Den empiriska undersökningen baserar sig på transkriberade intervjuer med fem 
ledande partiföreträdare, partidokument såsom principprogram, samt andra 
forskares forskning om partiet (sekundär analys) Detta material bidrar till en 
generell beskrivning av SD:s ideologi genom en kritisk analys.  
SD är ett nationalistiskt mittenparti som samarbetar med likasinnade partier på 
en europeisk nivå (exempelvis förekommer det samarbete med det franska Front 
National). (Lipponen 2004:64f.) Man kan inledningsvis konstatera att 
nationalismen som ideologi och värdegrund spelar en central roll i SD.s 
politiska retorik. Partiets ideologiska inrikting kan beskrivas som 
neonationalism utifrån definitionen som jag föreslog i artikelns början. I 
principprogrammet beskrivs partiet som ett nationalistiskt mittenparti med 
inslag från såväl vänster- och högerideologier: 

Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, nationalistiskt parti. Vi har 
idémässigt låtit oss inspireras av såväl det förra sekelskiftets svenska 
nationalkonservatism som delar av den socialdemokratiska folkhemstanken. 
Syftet är att kombinera principen om grundläggande social rättvisa med 
traditionella värdekonservativa idéer. Partiet låter sig av den anledningen inte 
enkelt placeras in på den klassiska vänster-högerskalan. Nationalismen och 
önskan om ett demokratiskt styrelseskick utgör de mest grundläggande 
principerna i Sverigedemokraternas ideologi.  (www.sverigedemokraterna.se – 
principprogram 2005/1.Inledning) 

(Helsingborgs Dagblad 2004-03-26) En ytterligare islamkritisk aktion ägde rum i 
november 2004 då sverigedemokratiska kommunpolitiker gjorde en gemensam vädjan 
om att förbjuda muslimska föräldrar att skicka sina barn till koranskolor i sina tidigare 
hemländer. Enligt partiets pressmeddelande skulle detta vara skadligt för integrationen i 
Sverige och bör betraktas som ovilja från muslimernas sida att bli en del av det svenska 
samhället. Vidare önskar SD att de svenska politikerna i sitt beslutsfattande gällande 
ärendet skulle följa den danska regeringens beslut att undersöka sådana skolningsresors 
ändamål. (Sverigedemokraternas pressmeddelande 2004-11-26) 
12 I juni 2004 överraskades innevånarna i den mångkulturella stadsdelen Bergsjön i 
Göteborg av en flygbladskampanj arrangerad av SD:s Göteborgsavdelning. Kampanjen 
gick ut på ett förslag enligt vilket stadsdelen Bergsjön borde klyvas i två delar, en för 
svenskar och ”broderfolk”, och en för invandrare. I ett brev som skickades ut till 
svenskar och kulturellt närstående, dvs. nordbor, bosatta i Bergsjön lovade SD bidrag 
från partikassan för att hjälpa dem att flytta från stadsdelen. Initiativstagaren bakom 
arrangemanget var Lars Emanuelson, vice ordförande i SD:s Göteborgsavdelning. 
(Göteborgs-Posten 2004-06-11)   
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SD:s lågsiktiga mål är att återskapa den fulländade och “äkta” nationalstaten, 
nämligen Folkhemmet, som enligt partiets tolkning existerade under 1950-talet 
– eller, för att använda partiets retorik, innan Sverige förvandlades till ett 
mångkulturellt samhälle.13 I principprogrammet är tanken formulerad på 
följande sätt:

Ett viktigt mål för Sverigedemokraterna är återskapandet av folkhemmet; det 
fria, öppna och demokratiska samhälle, där alla medborgare är lika inför lagen 
och har möjlighet att påverka och att känna trygghet, såväl fysiskt som socialt. 
(www.sverigedemokraterna.se – principprogram 2005/4.Folkhemmet)  

Folkhemmet kan således ses som en samhällelig idealbild för SD. Joakim, en av 
intervjupersonerna, berättar att partiets samhällssyn har inspirerats av den 
socialdemokratiska folkhemstanken:  

Jag skulle vilja säga att det är mycket, vi har ju mycket det här som bygger 
vidare på folkhemstanken, som faktiskt socialdemokraterna drev ju tidigare. Vi 
vill ha ett samhälle där folk kan känna gemenskap med varandra, man kan 
känna stolthet av landet, man kan utan att vara rädd gå ute på gator och torg på 
kvällstid, att man bortgår från det här… ett brottslingars paradis som Sverige 
idag betraktas som. Ett samhälle där människorna hjälper varandra och visar 
solidaritet med varandra, nationell solidaritet. (IF mgt 2001/098) 

Greta ger mycket beröm för den tidigare socialdemokratin som enligt henne har 
underbyggt samhörighet och trygghet i Sverige. Hon förklarar dock samtidigt 
att hon som nationalist känner sig bedragen av socialdemokraterna, som 
övergivit folkhemsideologin: 

Jag tror att vi har haft det för bra i Sverige helt enkelt. Socialdemokratin har 
stått för allting i princip de senaste femti åren som varit bra. Föreningar och 
sporten… som för något gemensamt… allting som gjort att folk har det bra och 
är trygga och så… det har liksom sitt ursprung i socialdemokratin och i den här 
folkhemstanken. Det är nu så att socialdemokraterna har numera övergett 
folkhemstanken, därför att, ja… mångkultur är bättre tycker dom men dom vill 
också söka ha kvar folkhemstanken så tycker dom att vi kan inte… vi är 
hemska och otrygga… jag tror helt enkelt så att socialdemokraterna har sett till 
att ingenting kan vara fint utom socialdemokratin, det handlar om allt… (IF 
mgt 2001/098) 

Många sverigedemokrater anser dessutom att det finns en ambition bland det 
politiska etablissemanget att förstöra och slå sönder den svenska nationen. Så 
här berättar Bengt: 

Den här propositionen går ju tillbaka på… den här liknar ju ett riksdagsbeslut 
som fattades nittonhundrasjuttifem, där man skulle skapa det mångkulturella 
samhället, besluten nittonsjuttifem och det… jag tror inte det är någon media 

13 För mer om nationalistisk folkhemsnostalgi se Lipponen 2004:186; Lööw 2002:84-
89. 
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överhuvudtaget som belyst att detta skrivits om det. Och folk blev helt 
förvånade när jag sa att, ja, så beslutade politikerna redan 
nittonhundrasjuttifem. Då beslutade riksdagen att Sverige ska omdanas till ett 
mångkulturellt samhälle. Vi ska frångå den här tidiga… hade man bedrivit en 
assimilationspolitik att dom som kom hit skulle assimileras och bli en del av 
det svenska samhället. Det förkastade man då och menade att dom som kom hit 
ska få odla sin kultur och ska få ha sina grejer för sej, parallellt med svenskarna 
då. Så att redan då har man ju börjat… det är framförallt slutet av sextitalet och 
sjuttitalet som man har sett sin chans att kunna förstöra den här känslan för gott 
så att säja. Man hade sett att folket var svagt när det gäller nationalismen och 
då ville man gå in och slå sönder… (IF mgt 2001/098) 

Man skulle kunna säga att SD har en organisk nationssyn (nationen ses som en 
historisk-geografisk-fysisk enhet som har en inverkan på de enskilda 
nationmedlemmarnas liv). Vidare understryker man vikten av den så kallade 
nationalistiska principen som förefaller genomsyra deras ideologi på så gott som 
alla plan. Partiet slår fast att:  

Den nationalistiska principen bygger på idén om nationalstaten, att statens 
territoriella gränser ska överensstämma med de befolkningsmässiga gränserna. 
I sin ideala form är alltså ett sådant samhälle befolkningsmässigt homogent. 
(www.sverigedemokraterna.se – principprogram 2005/2 Den nationalistiska 
principen) 

Den nostalgiska tanken om den forna nationalstaten står i relation till den 
nationalistiska kritiken mot kulturell mångfald och invandring. Detta spelar en 
central roll i SD:s ideologi. Partiet har också sin egna nationalistiska syn på 
”svenskhet”, det vill säga vem som är svensk och vem som inte är det. SD gör 
således en distinktion mellan nationalitet och medborgarskap: 

[N]ationstillhörighet är inte detsamma som medborgarskap. Att helt uppgå i en 
nation kan ta flera generationer. Däremot ska medborgarskap kunna erhållas 
även av icke-svenskar, så länge detta inte leder till en allvarlig kränkning av 
den nationalistiska principen. I huvudsak ska dock svenskt medborgarskap vara 
ett privilegium avsett för svenskar. (www.sverigedemokraterna.se – 
principprogram 2005/2.Den nationalistiska principen/Staten, kulturen och 
nationen)  

Partiets syn på invandring och mångkultur är, som konstaterat, genomgående 
skeptisk. I principprogrammet hävdas det visserligen att “[k]ulturell mångfald är 
lika nödvändig för mänskligheten som biologisk mångfald för naturen. De 
skilda kulturerna är mänsklighetens gemensamma arv och bör erkännas och 
skyddas till allas gagn”. (www.sverigedemokraterna.se – principprogram 2005) 
Men samtidigt menar SD även att kulturell mångfald innebär att starkare 
kulturer förtrycker de svagare, varför enhetskultur är en sorts garanti för att 
mänskliga rättigheter respekteras: 

 Stater vilka inom sig rymmer en kulturell mångfald har alltid tenderat att 
förstärka den starkaste kulturen och försvaga övriga kulturer, och många 
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kulturer har genom historien gått under till följd av sådana 
samhällsförhållanden. Stater med flera relativt starka kulturer inom sig har 
vidare tenderat att utvecklas på sådant sätt att kulturerna utblandats, och de 
ursprungliga kulturernas egna identiteter har sålunda utplånats. 
Sverigedemokraterna slår fast att det säkraste sättet att, med beaktande av 
respekten för mänskliga rättigheter, skydda mångfalden av kulturer är att göra 
det i nationalstatens form så långt det är möjligt. (www.sverigedemokraterna.se 
– principprogram 2005/2.Den nationalistiska principen/Staten, kulturen och 
nationen) 

Den genomgående nationalistiska synen på hur ett samhälle bör se ut leder 
följaktligen till att partiet projicerar sina kollektiva rädslor och farhågor på 
upplevda yttre objekt som antas hota den harmoniska tillvaron i den homogena 
nationalstaten. Ett av de allvarligaste hotobjekten är enligt principprogrammet 
invandringen: [De] allvarligaste hoten mot den nationalistiska principen är 
invandring, överstatlighet och imperialism.” (www.sverigedemokraterna.se – 
principprogram 2005) Att invandringen ses som ett hot mot den svenska 
nationalstaten innebär att SD förespråkar en kraftigt begränsad invandring; 
företrädesvis återvandring och en sorts (tvångs)assimilering av de som 
invandrat och valt att stanna i landet:  

[Den nationalistiska p]rincipen omöjliggör inte invandring. Däremot måste 
invandringen hållas på en sådan nivå att den inte i grunden förändrar 
befolkningssammansättningen på så vis att etniska enklaver uppstår. När så 
ändå har skett finns det två möjliga lösningar: a) återvandring och b) 
assimilering - det vill säga att de, som invandrat, tar till sig majoritetskulturen 
och på sikt uppgår i nationen. (www.sverigedemokraterna.se – principrogram 
2005/2.Den nationalistiska principen/Begränsad invandring)  

Frågan om vem som kan betraktas som svensk och vilka som har rätt till 
medborgarskap är relativt svår för partiet. I princip bestäms detta av individen 
själv: att man känner sig själv som svensk och att man har bott i landet i minst 
tio år är det viktigaste kriteriet för medborgarskapet enligt Joakim: 

En sådan som upplever sig själv som svensk och som har bott här en avsevärd 
tid, minst tio år tycker vi… [Sådana] som delar den grundläggande ordningen i 
samhället och talar språket och ämnar bosätta sej här. Då har man rätten. (IF 
mgt 2001/097) 

Greta har en hel del att säga om svenskhet. Hon känner sig själv som svensk och 
anser, liksom Joakim, att just känslan av att vara svensk är det viktigaste. 
Däremot kan inte alla bli svenskar, menar hon. Enligt Greta kan man tänka sig 
en cirkelmodell som avgör hur svensk man egentligen är: 

Det är väldigt individuellt så att säja. På samma sätt kan man säja att det finns 
en cirkel, och är man i mitten av den cirkeln så är man helt och fullt svensk. 
Jag anser att jag är i mitten på den cirkeln. Jag har svenska föräldrar, född i 
Sverige, pratar svenska, jag har bott i Sverige hela mitt liv och jag har svenskt 
medborgarskap. (IF mgt 2001/098)



376

En avgörande faktor i det här sammanhanget är enligt Greta hur individen ser på 
sig själv. Det finns dock även andra faktorer. Svenskheten bestäms också, så 
som modellen visar, av ens etniska ursprung. Var man kommer ifrån är 
avgörande, i synnerhet om man inte ”ser svensk ut”, menar Greta:14

Alltså, man blir ju aldrig helt, fullt svensk, om man inte är född i Sverige och 
har svenska föräldrar som jag. Men man kan ju bli mer eller mindre svensk, 
man kan ju känna sej svensk. Om du har kommit hit när du var fem år och 
pratar bara svenska och känner dig svensk, då ska jag väl se dej som svensk, 
därför att svensk kan vara den som uppfattas som svensk av andra. Därför kan 
det vara lite problematiskt med adopterade barn som kommer någonstans 
bortifrån. Dom är ju svenskar med svenskt medborgarskap, dom pratar bara 
svenska, dom har svensk kultur, dom har svenska föräldrar och då är allting 
svenskt. Men dom kommer någon annanstans ifrån och ser inte svenska ut. Där 
har du ett problem, därför att andra människor uppfattar dom inte som svenska. 
Dom kan också ligga lite längre ut i cirkeln, även om dom är svenskar. Men då 
är det lättare för grannar, närstående kultur och närstående folk, att smälta in 
i… (IF mgt 2001/098) 

Tanken på kulturell och geografisk närhet styr SD:s syn på hur samhället ska 
vara sammansatt. Partiets principprogram slår fast att det är ”komplicerat att 
förena olika kulturer med varandra”: 

Förvisso kan de kulturella gränserna vara ömsom skarpa, ömsom suddiga, men 
även här gäller samma princip som för människan: vi är mer eller mindre lika. 
Visst finns det kulturella skillnader mellan svenskar och våra nordiska grannar 
även om de är mindre än skillnaderna mellan svenskar och människor från 
kulturellt avlägsna delar av världen. Därför kan det vara mer eller mindre 
komplicerat att förena olika kulturer med varandra. Ibland blir detta särskilt 
svårt, eftersom de olika kulturernas grundläggande värdesystem krockar. Som 
ett led i strävan att undvika konflikter bör den här typen av kulturkrockar 
förhindras.  (www.sverigedemokraterna.se – principprogram 2005/1. 
Inledning) 

En liknande uppfattning möter vi hos Teodor, som menar att invandrare från 
kulturellt närstående områden naturligen har det lättare att smälta in. Han tar 

14 Den här åsikten är mycket kontroversiell och ger upphov till en viktig frågeställning: 
hur påverkar en sådan här attityd t.ex. en mörkhyad människa som är adopterad till 
Sverige, och som har levt hela sitt liv i Sverige och har svenska föräldrar o.s.v.? Frågan 
blir än mera komplicerad om en individ som känner sig svensk inte uppfattas som 
svensk av andra i samhället. Att låta utseendet, eller hudfärgen bestämma var man hör 
hemma kan således skapa många problem. Det kan sannolikt leda till en tanke på första 
och andra klassens medborgare. Vidare kan sägas att en åsikt som denna kolliderar med 
svenska statens officiella linje angående mänskliga rättigheter. Enligt de internationella 
konventioner som Sverige undertecknat har alla svenska medborgare samma rättigheter 
och skyldigheter oavsett hudfärg, kulturell eller religiös tillhörighet, kön, ålder, eller 
sexuell läggning. (www.manskligarattigheter.gov.se 2004-10-15). 
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emellertid inte upp frågan huruvida utseendet kan ha en betydelse i det här 
sammanhanget:

Vi talar ju ofta om i våra debatter… om man säjer så, om kulturell närhet eller 
etnisk närhet… att det är lättare för kulturellt närstående att anpassa sig till 
svenskt samhälle och kulturen än vad det är för dom mer avlägsna då. Det är ju 
ganska naturligt också. (IF mgt 2001/092) 

Vidare konstateras det i partiets principprogram att nationen närmast kan 
”definieras i termer av en gemensam kultur” men att även ”språk, religion, 
lojaliteter och ursprung” spelar en avgörande roll när man talar om 
nationstillhörighet. (www.sverigedemokraterna.se – principprogram 2005/2.Den 
nationalistiska principen/staten, kulturen och nationen). Den ovan behandlade 
synen på etnicitet och medborgarskap har också en tydlig anknytning till frågan 
om vilken vikt man lägger vid människornas religiösa tillhörighet. Jag vill här 
genom en skisserad figur visa hur man kunde uppfatta den här s.k. 
cirkelmodellen som diskuterades under intervjuerna. (Se figur nedan). 

Sverigedemokraternas politisk-kognitiva världsmodell 

Det är också anmärkningsvärt att etnicitet och utseende spelar en avgörande roll 
i det här sammanhanget. Vita lutheraner från Norden ligger närmast cirkelns 
helsvenska centrum. Vita från övriga Europa och Nordamerika anses likaså ha 
det tämligen lätt att bli en del av det svenska samhället. Man skulle kunna säga 
att ju närmare släktskapsband en invandrare har med det som SD uppfattar som 
nordisk etnicitet och kultur (som lutherdomen anses vara en del av), desto 
närmare cirkelns mitt ligger han eller hon. En svart muslim kan således enligt 
SD:s nationalistiska princip tänkas befinna sig helt utanför den här cirkeln.  

   D              
C

B

A

B: INVANDRARE FRÅN NORDEN (LUTHERANER)

D: INVANDRARE FRÅN KULTURELLT/RELIGIÖST FJÄRRAN 

LIGGANDE OMRÅDEN(T.EX. MUSLIMER FRÅN 

MELLANÖSTERN/NORDAFRIKA)

C: INVANDRARE FRÅN EUROPA ELLER NORDAMERIKA 

(ÖVRIGA KRISTNA)

A: HELSVENSKA/INFÖDDA
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SD:s syn på den nationalistiska principen och kravet på en begränsad 
invandring från kulturellt avlägsna områden ger uttryck för en organisk 
nationsuppfattning. Nationen ses och beskrivs som en enhet bestående av såväl 
levande som döda, vilket lätt för tankarna till en sorts blodsbandsprincip. I 
partiprogrammet förklaras nationstillhörigheten på följande sätt:  

Nationen består inte bara av dess nu levande medlemmar utan också av dem 
som levat före oss och dem som ska leva efter oss. Traditionalism och 
reformism är, bortsett från den rent funktionalistiska aspekten, också ett sätt att 
ge förfäderna ett slags rösträtt, att värdera deras insatser och att föra deras ande 
vidare till kommande generationer. Att förvalta och förädla det gemensamma 
arvet är en av våra viktigaste uppgifter.  (www.sverigedemokraterna.se – 
principprogram 2005/3.Ringar på vattnet/människan) 

Vidare tyder intervjuerna på att religion och religiositet spelar en viktig roll i 
SD:s nationalistiska verklighetstolkning. Partiet uppfattar religionen som en 
nationell angelägenhet. Den lutherska konfessionen anses ha spelat en väsentlig 
roll i utvecklingen av den nationella kulturen i Sverige. Inför kyrkovalet hösten 
2001 ökade SD:s intresse för kyrkopolitiken avsevärt. Under samma höst 
bildades även en särskild kyrkopolitisk partifraktion, ”Fädernas kyrka”, som 
varit verksam sedan dess.(www.sverigedemokraterna.se – Fädernas kyrka)15

15 SD har deltagit i kyrkoval år 2001 och 2005. Vid 2001 års kyrkoval fick partiet ett 
väljarunderstöd på 0,8 %, vilket gav dem två mandat på Kyrkomötet som är Svenska 
kyrkans högsta beslutsfattande organ. De fick även representation på Stockholms och 
Lunds stift stiftsfullmäktige (1 mandat i båda stift) samt på församlingsnivå (totalt 2 
mandat). Under hösten 2005 deltog SD för andra gången i kyrkoval. Partiledningen såg 
valet som en generalrepetition inför 2006 års riksdagsval, varför förväntningarna var 
stora. 2001 års relativa framgång i kyrkovalet bådade gott för SD som efter 
partiledarbytet fortsättningsvis har profilerat sig som ett parti som värnar om den 
svenska kulturens kristna arv. Anmärkningsvärt är även att såväl den nye partiledaren, 
Jimmie Åkesson, och partisekreteraren, Björn Söder, har varit aktiva inom partiets 
kyrkopolitiska falang “Fädernas kyrka”. Genom att visa intresse för kyrkopolitiken vill 
partiet även markera att de är kritiska mot religiösa minoriteter, och särskilt mot islam. I 
hela landet gick partiet framåt med nästan en procentenhet till 1,7 %. SD har nu fyra 
mandat på kyrkomötet. På stiftsnivå var ökningen än större: SD fick åtta nya mandat 
varav fem i stift där de tidigare var utan representation (Göteborg, Karlstad, Linköping, 
Strängnäs och Uppsala). Vidare har partiet nu sju mandat på samfällighetsnivå. 
Generellt sett kan partiets väljarunderstöd på 1,7 % emellertid inte ses som någon stor 
framgång. SD tillhör fortfarande kyrkopolitikens minsta politiska aktörer utan större 
påverkansmöjligheter. Samtidigt bör dock sägas att kyrkopolitiken har blivit något av en 
språngbräda för SD – partiet har insett att det låga valdeltagandet i kyrkoval öppnar dem 
möjligheter att delta i beslutsfattandet i Svenska kyrkan som fortfarande spelar en viktig 
samhällelig roll i Sverige. Framförallt ger framgångarna i kyrkovalet SD den mediala 
uppmärksamhet partiet har varit ute efter. Det är dock föga troligt att framgången 
upprepar sig i 2006 års riksdagsval. Dessutom förlorade Fädernas kyrka en av sina 
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Att SD hyser intresse för det religiösa livet är egentligen inte någon 
tillfällighet. Den nationalistiska rörelsen i Norden har traditionellt varit tämligen 
kristendomsvänlig. Lutherdomen har sedan länge av nationalisterna uppfattats 
som en självklar del av de nordiska nationella kulturerna. Speciellt fruktbart var 
samarbetet mellan de nationella högerkonservativa krafterna och kyrkan i 
Finland under tiden mellan de två världskrigen. (Karvonen 1989:27)  

Man kan upptäcka en del intressanta likheter mellan SD och den kristet 
orienterade högerextremismen i 1920- och 30-talens Finland. (Lipponen 
2004:77, även Lipponen 2005a) Tanken på den lutherska statskyrkan som en 
nationell kulturbärare och moralinstitution styr religionsuppfattningen hos de 
troende medlemmarna i SD på motsvarande sätt som hos de finska fascisterna 
för knappa sjuttio år sedan. De traditionellt nära banden mellan den lutherska 
kyrkan och den svenska staten uppfattas som något speciellt svenskt. Enligt SD 
är det inte heller någon tillfällighet att Sverige är ett lutherskt land – man menar 
att lutherdomen utgör en naturlig del av den svenska kulturen. På partiets 
hemsida resonerar man på följande sätt angående lutherdomens ställning i 
Sverige:

Ända sedan vår gamle konung Gustav Vasa har svenskarna varit Lutheraner. 
Vi har genom århundradens gång fjärmat oss från främmande läror och 
vidmakthållit vårt kristna arv. Religionen har varit lika viktig som etniciteten, 
svenskheten är inte bara den nationella hemhörigheten utan även den religiösa. 
(www.sverigedemokraterna.se – Fädernas kyrka) 

Svenska kyrkan bör enligt SD ha en samhällelig roll ”som kulturbärare och 
kulturvårdare”. (www.sverigedemokraterna.se – Fädernas kyrka) Därför bör 
staten även i framtiden behålla sin nära relation till den svenska kyrkan, hävdar 
partiet. Enligt SD:s samhällssyn hör således begreppen kultur och religion nära 
samman. Vidare beskrivs Svenska kyrkan i SD:s retorik som en viktig kultur- 
och identitetsskapare i Sverige. Kyrkan ses som en meningsfull nationell 
symbol med en viktig uppgift i samhället som folkets moraluppfostrare och 
vägvisare vad beträffar etikens område. Så här förklarar Joakim sin syn på 
kultur och religion: 

[Jag] tycker att religion är en väldigt viktig del av kulturen. Kulturen är en 
viktig del av religionen också. Så fungerar det för mej… som jag ser det. Ett 
folks kultur påverkar också deras religiösa utövning. Kyrkan ser ju alltid olika 
ut i olika länder. Tror att resultatet är just det. Och just också att, jag tror att 
anledningen till att vissa religioner får fotfäste på vissa ställen beror på att om 
dom på något sätt anpassar sig till folks mentalitet eller kultur. Jag tror att det 

bärande krafter då Tommy Funebo, som även var en av fraktionens grundande 
medlemmar, hoppade av partiet år 2004. (www.sverigedemokraterna.se; Lipponen 
2005a) 
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är ingen slump att vi är kristna istället för buddhister. (IF mgt 2001/097)

Att staten och kyrkan på senare år allt tydligare börjat glida ifrån varandra 
upplever SD som en mycket negativ utveckling. Skilsmässan mellan kyrkan och 
staten uppfattas således som ett ytterligare exempel på det moraliska förfall som 
ägt rum i Sverige sedan 1960-talet. Teodor betonar att Svenska kyrkan är en del 
av Sverige och den svenska kulturen. Han är rädd för att skilsmässan mellan 
kyrkan och staten får negativa konsekvenser speciellt när det gäller den 
nationella sammanhållningen: 

Alltså kyrkan, om man säjer så, är en helt oavskild del av den svenska 
kulturen. Vi har ju varit kristna i tusen år och haft en protestantisk statskyrka 
femhundra år. Så det betyder att man kan inte upplösa banden mellan kyrka 
och stat utan att det samtidigt får väldigt stora konsekvenser för folkets 
sammanhållning överhuvudtaget. (IF mgt 2001/092) 

SD har därför en kritisk inställning till den nuvarande kyrkoledningen, som 
anses vara alltför tydligt vänsterorienterad och liberal. Partiets kyrkopolitiska 
målsättning är att rensa ut de liberala krafterna ur svenska kyrkan och därmed 
förstärka kyrkans ställning i samhället. (Lipponen 2004:95ff., 105ff.) 

Svenska kyrkan beskrivs också som en viktig nationell symbol. En av 
kyrkans viktigaste uppgifter i samhället är att skapa samhörighetskänsla bland 
folket och fungera som ett etiskt föredöme för landets alla medborgare. Därför 
ställer man sig avvisande till ”invandrarreligioner”. De ses som främmande 
element i nationen som genom sin avvikande moraluppfattning bildar ett 
konkret hot mot den nationella enheten och leder till ökad brottslighet. 
Exempelvis uppfattas den moral islam anses stå för inte passa i det lutherska 
Sverige. Islam anses ha sådana ”sociala och politiska ambitioner” som strider 
mot den svenska lagstiftningen och moraluppfattningen. 
(www.sverigedemokraterna.se – Fädernas kyrka) Därför vill SD inte tillåta 
moské- och minaretbyggen i Sverige. Rädslan för islam handlar mycket om en 
tänkt muslimsk invasion av Sverige. Dessa farhågor genomsyrar genomgående 
SD:s syn på islam och muslimer, så som vi får läsa på partiets hemsida: 

I motsats till oss svenskar är muslimerna en extremt övertygad grupp. De ser 
på vårt moraliskt upplösta samhälle och ser sin chans /…/ Vi måste kämpa för 
vår Lutheranska kyrka och hävda kyrkans intressen mot den främmande 
invasionen från Arabvärlden. (www.sverige-demokraterna.se – Fädernas 
kyrka) 

Trots denna negativa uppfattning skulle muslimerna dock ges rätt till sin 
religionsutövning även i den återskapade svenska nationalstaten, förmedlar 
SD:s partiprogram. 

Den lutherska varianten av den kristna religionen anses, så som ovan 
beskrivits, enligt SD utgöra en väsentlig – och i många avseenden även 
grundläggande – del av den nationella kulturen i Sverige. Framförallt vill partiet 
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understryka vikten av vad det uppfattar som den ”lutherska 
moraluppfattningen”. Detta gäller såväl synen på vad som är rätt och fel som 
inställningen till familjelivet och arbetet. Vidare anser SD att det finns tydliga 
moraliska motsättningar mellan lutherdomen och vissa invandrarreligioner 
(särskilt islam). Detta, menar partiet, utgör det kanske största samhälleliga 
problemet i dagens Sverige. Därför tror SD överhuvudtaget inte på möjligheten 
att muslimer och kristna på längre sikt kan leva i symbios med varandra i ett 
och samma samhälle. Det är framförallt islams kultur- och samhällssyn som inte 
anses kunna passa in i det svenska samhället. Det finns enligt detta synsätt 
också en skillnad mellan t.ex. muslimer och judar. De sistnämnda liknar mera 
svenskar och har därför kunnat assimilera sig i det svenska samhället, menar 
Greta:

Problemet med religion är att det blir ofta väldigt känslomässigt och 
irrationellt, när mänskor tror på nånting så är det så, och därför fungerar 
särreligiösa länder oftast sämre än monoreligiösa… på samma sätt som med 
särkulturella och monokulturella fungerar. Jag tycker då att vissa länder i Asien 
som har både muslimer och kristna eller muslimer och hinduer istället… det är 
ofta någon form av förtryck, därför att man måste enas om hur det ska styras 
och problemet med det är då att om vi skulle ha en stark muslimsk grupp i 
Sverige, samtidigt som det är nu väldigt stor grupp kristna, så har vi alltid 
problem för att muslimer bygger ju sin samhällssyn sin samhälls… hur dom 
vill bygga samhället på Koranen. Där är tro och statsskick, det går inte att 
skilja åt… i Sverige så är lagen alltid framför religionen. Om man då har en 
stor grupp muslimer som säjer att så här ska samhället styras, efter Koranen, så 
följer dom kanske hellre Koranen än den svenska lagen. Då har man alltid en 
grej att ta ställning till, vilka lagar, vilka regler som står överst… nånting måste 
ju stå före något annat, det kan inte vara likställt… för enligt Koranen har man 
ju lov att hugga huvudet, eller hugga händerna av tjuvar, så får man inte göra 
enligt svensk lag. Vilket ska stå överst? Det blir alltid problem om man har två 
stycken starka religioner som står emot varandra… men om man har en liten 
grupp judar till exempel i Sverige som ju oftast lever likadant som kristna, 
åtminstone utåt… (IF mgt 2001/098) 

Greta spinner vidare på samma ämne. Hon anser att judendomen knappast kan 
ses som någon problematisk minoritetsreligion i Sverige. Däremot utgör islam i 
hennes ögon ett reellt problem genom sin i grunden avvikande syn på samhälle 
och demokrati: 

Alltså, på det sättet är det inget problem, men det skulle inte heller vara något 
problem med en stor grupp judar, eftersom dom följer också samhällets lagar 
på samma sätt som kristna gör. Men har man däremot en stor grupp muslimer 
eller kanske nån annan religion som har en väldigt imperialistisk syn och… för 
det gäller ju vad Allah har sagt. Där har vi ett stort problem. Det beror på hur 
lika dom två eller tre eller fyra religionerna är som finns i ett samhälle, och vad 
som står överst. Har man två religioner som bygger på helt olika tankar så 
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fungerar det inte, på samma sätt som mångkulturella länder inte fungerar. (IF 
mgt 2001/098) 

Även Måns talar med samma oro om hotet från islam. Han sätter in problemet i 
ett större sammanhang och drar paralleller mellan problematiska situationer i 
olika flerkonfessionella samhällen: 

[Det] ser man ju inte minst i muslimska länder eller länder som har stora 
muslimska minoriteter. Hela Kaukasien ser jag med oro… sådana risker med 
befolkningsgrupper och sedan betydande minoriteter av muslimer. Likadant 
Indonesien, eller rättare sagt Filippinerna där… jag vet inte om majoriteten är 
buddhister eller… men en ganska stor minoritet muslimer som skapar oro i 
samhället. Nordirland sedan, betydande minoritet av protestanter i ett katolskt 
samhälle. (IF mgt 2001/097) 

Kristendomen och särskilt Den kristna traditionen är enligt Måns helt enkelt en 
naturlig del av det svenska samhället. Som sådan skapar kristendomen också 
trygghet:

Sedan har vi ju, kristendomen för vår del är ju grundläggande för 
grundbildning och sådant som är viktigt för att få det här sammanhållande 
skiktet i samhället. Att få… ja, trygghet och harmoni i det svenska samhället. 
(IF mgt 2001/097 

Enligt Joakim har den kristna religionen också spelat en viktig historisk roll då 
nationalstaten Sverige skapades. Sverige skulle inte existera utan kristendomen: 

Ja, det är väldigt integrerat med nationen och det går inte att tänka sig ett 
svenskt samhälle utan kristendomen, för att den svenska nationen har alltid 
varit kristen, förmodligen så har kristnandet en viktig del i skapandet av 
nationen och så centraliseringen och sådant… (IF mgt 2001/097) 

Det är tydligen också något speciellt med den nordiska lutherdomen. Det 
förefaller röra sig om en konfession som ytterst hör ihop med 
nationalstatsbygget i Sverige. Man kan här ana en tendens hos SD att förknippa 
införandet av lutherdomen med uppbyggandet av den nationalstatliga kulturen i 
Sverige. Enligt Teodor passar lutherdomen för Sverige och svenskarna: 

Det är ju väldigt grundläggande för svenskt… Sverige var ju ett av dom första 
länderna som blev lutherska… det hänger ju kvar. Det är väl att den passar för 
den svenska kulturen på nåt vis. Gustav Vasa byggde upp en national… den 
moderna nationalstaten… mycket genom att göra landet lutherskt. (IF mgt 
2001/092)  

Enligt intervjupersonerna har lutherdomen haft en betydande inverkan på det 
svenska folkets moraluppfattning och syn på samhället. Enligt Bengt har 
moralen förtunnats i dagens samhälle. Kyrkan borde därför mer aktivt börja 
fungera som en moralisk vägvisare, för den kristna moralen hör samman med 
den svenska kulturen, menar han: 
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Framförallt då kan [kyrkan] höja moralen i samhället. En viktig del som 
kyrkan och religionen har, alltså uppgift att åstadkomma sedan att man får 
tillbaka en bra moral i samhället, för idag beror många problem på att moralen 
har gått åt helsike. (IF mgt 2001/098) 

Liknande tankar har också Greta. Hon tillägger att det just på grund av det 
moraliska förfallet är viktigt att ha en tydligt nationalistiskt orienterad 
statskyrka i framtidens Sverige: 

Så vi tror på just den kristna moralen… som är ju så givet här i västerlandet… 
vi tror att om mänskor på något vis försöker följa kristen moral i vardagslivet 
så blir det nog ett bättre samhälle också. För att det är ju ofta att man ska tänka 
på varandra och ta hand om varandra och känna ansvar för varandra och vara 
solidariska med varandra. Och det tror jag kan vara en poäng att ha en 
statskyrka. (IF mgt 2001/098) 

Även Måns skulle gärna se att Svenska kyrkan återtog sin 
gemenskapsförstärkande och moraluppehållande roll i samhället 

[E]n gemenskapsbyggande instans där folk kan känna trygghet och gemenskap, 
tror jag är den viktigaste uppgiften för kyrkan inom den närmaste tiden. Men 
samtidigt är det ju… kyrkans uppgift är ju också att missionera och sprida sitt 
budskap och så där. Den kan också vara en viktig… till viss del ha en viktig 
funktion att fylla i samhällsdebatter, framförallt när det gäller då traditionella 
kyrkliga värden som jag tycker kyrkan idag har försummat. När det gäller att 
upprätthålla moral, familjevärderingar och sådana saker. (IF mgt 2001/097) 

SD är dock inte det enda nationalistiska partiet i Norden; det finns flera partiet 
med mer eller mindre identisk ideologi och orientering, till exempel 
Nationaldemokraterna i Sverige, Dansk Folkpart i Danmark, Fremskrittspartiet i 
Norge samt Finlands Folks Blåvita (De Blåvita). Alla dessa partier vill begränsa 
invandringen och återupprätta den så kallade äkta nationalstaten. Dansk 
Folkeparti delar SD:s snäva definition av kultur och religion. Den kristna 
lutherska traditionen är, enligt Danska folkpartiet, en naturlig del av Danmarks 
kulturella arv. Därmed vill de begränsa icke-kristna gruppers rättigheter och 
stoppa all muslimsk invandring till Danmark. (Lipponen 2004:56-62) 

En religionsvetenskaplig analys av den neonationalistiska 
ideologin 
I det följande kommer jag att kort analysera och diskutera det neonationalistiska 
fenomenet, med fokus på SD:s ideologi. Jag menar att det är möjligt att tala om 
en neonationalistisk livsåskådning. I en sådan neonationalistisk livssyn finns 
vissa specifika element som 1) uttrycker en övergripande syn på människan och 
världen, som 2) skapar ett centralt system av värderingar och som 3) uttrycker 
en grundläggande syn och tillit på någonting som har en avgörande betydelse 
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för individers liv. Nationssymbolen anses vara ett föremål för tillit. Tilliten är 
dock hotad då det inte längre finns en gedigen önskan för en fortsatt 
nationalstat. Nationalstaten som neonationalisterna vill återskapa må ha funnits i 
det förgångna, men inte i vår egna moderna tid. Det är lättare att förstå 
neonationalisternas nostalgiska syn på nationalstaten samt deras kritik mot det 
moderna samhället, människan och hennes historia. Den nationalistiska 
ideologin försöker förklara hur de olika nationerna uppkommit och betraktar 
nationalstaten som en naturlig samhällsform som står i direkt kontakt med 
individerna inom den. Livsåskådningar och religioner är allomfattande och 
grundläggande tankemekanismer och de om man studerar deras livsåskådning 
samt ideologi. (Lipponen 2004:128–140) 

För att vidare kunna förstå och sätta neonationalismen i dess sammanhang 
använder jag mig av två olika infallsvinklar som tidigare använts i studier av 
livsåskådningar. Dessa teoretiska ansatser har formulerats av Anders Jeffner vid 
Uppsala universitet samt av Tage Kurtén vid Åbo akademiska universitet 
(Jeffner 1978, 1988; Kurtén 1990, 1995, 1997, 2001). Genom att använda mig 
av dessa teorier vill jag belysa karaktären och dynamiken hos 
neonationalisternas ideologi. 

Livsåskådningar kan vara både religiösa och icke-religiösa. En livsåskådning 
såsom neonationalismen behöver inte i sig förklara universums uppkomst eller 
övernaturliga fenomen. Även om begreppet livsåskådning åsyftar både religiösa 
och icke-religiösa livssyner, saknar de med icke-religiös orientering ofta 
tolkningar om transcendentala dimensioner. Fallet med neonationalismen är just 
att den saknar förklaringar för det övernaturliga eller universums uppkomst. 
Den nationalistiska livsåskådningen berör sällan universum som helhet, men 
den tar upp utgör modeller för hur individer bör tänka och agera. 

Med härledning till Jeffner och Kurtén har jag skapat en definition av 
livsåskådning som är av relevans för studiet av neonationalism. En 
livsåskådning består av teoretiska och moraliska övertygelser som 1) befinner 
sig i eller är av avgörande vikt för synen på människan och världen, 2) bildar ett 
centralt system av värderingar och 3) uttrycker en grundläggande attityd eller en 
grundläggande tillit på någonting som är av avgörande vikt för individens liv. 
(Jeffner 1988:5) En livsåskådning innefattar således trosuppfattningar, attityder, 
värderingar samt olika sätt att agera som är relaterade till individens 
existentiella orientering. Denna definition möjliggör studiet av kollektiva 
ideologier såsom neonationalism. Den ger utrymme för övergripande tolkningar 
av den sociala verkligheten, men kan också innefatta en rad olika etiska 
hänseenden och kunskapsteorier. Dessutom är definitionen individorienterad då 
man menar att de avgörande tolkningarna och tillämpningarna genomförs av 
just individer.16

16 För mer om detta, se Lipponen 2004:128–140. 
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Den neonationalistiska ideologin är ett komplext fenomen och därför bör 
man studera hur individer omorienterar sig och hur de omformulerar sina 
tankesätt då de väljer att bli medlemmar i ett neonationalistiskt parti. En av 
mina huvudhypoteser är att individers symbolskapande och deras tolkningar av 
den symboliska verkligheten spelar en viktig roll i den här kontexten. Här 
använder jag termen nationalistiska symboler.17 Symboler kan naturligtvis 
förstås på en mängd olika sätt (Holm 1997:18). Med nationssymbolen syftar jag 
på en tanke- och känslomässig konstruktion som bör enligt den 
neonationalistiska ideologin ses som ett ideal. Nationssymbolen i sig är abstrakt, 
men kan konkret manifesteras i den sociokulturella miljön, exempelvis genom 
nationella institutioner, nationsflaggan, byggnader och historiska monument, 
samt genom ceremonier och ritualer som generellt betraktats som nationella. 
(Lipponen 2004:120-123) I studiet av neonationalisternas symbolskapande 
funktioner använder jag mig både av Nils G. Holms integrerade rollteori samt 
en rad andra liknande teoretiska ansatser.18 En central del i Holms integrerade 
rollteori är minnet och dess funktioner. Människan är både en individ och en 
social varelse och därför lägger hon märke till sin omgivning och kan både 
komma ihåg och glömma vissa saker och händelser. Därmed har hon också 
olika förväntningar och ambitioner i olika situationer och kan göra en rad olika 
tolkningar av sin omgivning. 

Men hur fungerar minnet egentligen? Det är vedertaget att ett barn kan erinra 
dess omgivning. Barnet registrerar och lagrar både positiva och negativa 
visuella bilder som hon också kan komma ihåg i efterhand (Holm 1997:34; 
Holm 2000:51). Enligt Holm fortsätter individen att registrera och minnas 
visuella bilder genom hela sin levnadstid. Å ena sidan talar Holm om ett inre 
existensrum där individen lagrar dessa visuella bilder. Detta rum består även 
utav ett inre symbolisk universum. Å andra sidan finns det också ett yttre 
existensrum, vilket består av den sociala miljön vi lever i (Holm 1997:37; 
Lipponen 2004:44). Jag kommer först att säga något om det inre 
existensrummet. 

Den omgivning som individen växer upp i spelar en avgörande roll för 
nationalismens ideologi och dess symboliska system. De mest betydelsefulla 
nationalistiska symbolerna konstrueras och erfars i nationalstatens 
sociokulturella miljö. Många unga neonationalister har dock inte växt upp i en 

17 Jag skiljer åt begreppen “nationalistisk” och “nationell”. Nationalisterna kallar sig 
själva för en “nationell rörelse” och talar om ”nationella symboler”. Jag föredrar dock 
termen ”nationalistisk” då det gäller sådana symboler. Då jag citerar använder jag dock 
termen som använts av informanten i fråga, i det här fallet ”nationell”. (Lipponen 
2004:15). 
18 Holms angreppssätt har inspirerats av Hjalmar Sundéns rollteori (1959), och har 
likheter bland annat med Peter Berger & Luckmann (1969), C.G. Jung (1992), Paul 
Pruyser (1983) och Donald Winnicott (1971). 
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homogen ”nationell” miljö. Däremot har de och deras förståelse av 
nationalstaten påverkats av olika traditioner och genom kontakter med äldre 
generationer. De nationalistiska symbolerna som representerar den egna 
nationen är oftast positiva. De uttrycker bland annat nationens storhet, dess 
krigsheroism samt segrar och andra prestationer. Men dessa positiva symboler 
väcker också negativa kontrasymboler som associeras med fiendestyrkor och 
främmande nationer. Det finns således en tydlig dikotomi i den nationalistiska 
symbolvärlden. (Lipponen 2004:44) Då individen skapar sin inre visuella 
symboliska bild av nationen, skapar hon även en bild av vem som hör till 
nationen och vem som inte gör det. Denna komplexa bild av ”vi och dem” 
innefattar en rad olika mer eller mindre kontroversiella idéer om till exempel 
specifika nationella beteenden eller utseenden.

Den realitet som konstruerats av nationell kultur består av vad Holm kallar 
för ett yttre existensrum, det vill säga den yttre sociala symboliska omgivningen 
som individen växer upp och lever i. Det yttre existensrummet med sin 
inneboende symbolik är en betydelsefull inspirationskälla för nationalistiska 
idéer och en viktig faktor för skapandet av medlemmarnas nationalistiska 
verklighetsuppfattning. De socialt givna symbolerna lagras i individens inre 
existensrum och kan bli sammanflätade med jagets egna symboler. De 
sistnämnda kan få betydelse då de förs samman med konkreta symboler från det 
yttre existensrummet. (Lipponen 2004:45; Johannisson 2000:25) 

Begreppet civilreligion har fått vida uppmärksamhet i forskningen. Robert N. 
Bellah har formulerad en intressant teori om civilreligion i det amerikanska 
samhället. Enligt Bellah har den amerikanska civilreligionen haft en förenande 
funktion i samhället och den har i hög grad påverkat politiken, den nationella 
konstitutionen samt synen på samhället. (Bellah 1992; Bellah & Hammond 
1980) Även om Bellahs forskning belyser förhållanden i USA anser jag att de 
fenomen som han refererar till också kan finnas i de nordiska länderna. Den 
nordiska civilreligionen har flera likheter med den amerikanska. Till exempel 
förstås lutherdomen ofta som en naturlig del av de nordiska ländernas kultur och 
då speciellt inom de nationalistiska grupperingarna. (Sundback 1984:35; 
Sundback 2000:36-39; Gustafsson 1984:91; Lipponen 2004:169-173) 
Neonationalistiska partier i Norden, såsom SD, argumenterar för att den 
lutherska tron borde omsluta alla människor och på så sätt upprätthålla 
nationens kultur och moral (Lipponen 2004:90-97). I den nordiska 
neonationalistiska retoriken ges termer som folkkyrkan och folkhemmet en 
civilreligiös funktion. Konceptet civilreligion har med andra ord ett samband 
med den neonationalistiska synen på lutherdomen som ett stöd för den 
nationella kulturen i de nordiska länderna. Då de av SD använda nationalistiska 
symbolerna aktiveras, får de också en civilreligiös funktion. 

I min teoretiska analys föreslår jag att neonationalisternas livsåskådning 
bygger på symbolik. Denna symboliska värld skapas genom en interaktion 
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mellan olika symboler i individens inre och yttre existensrum, det vill säga 
samhället. De nationalistiska symbolerna är till stor del uttryck för historiska 
berättelser som återberättats i skolan och i vardagen genom kultur och 
traditioner. (Lipponen 2004:141; se även Bergstrand 1984:119) Dessa 
berättelser och andra näraliggande uttryckssätt (ceremonier och ritualer, flaggor, 
byggnader etc.), som syftar till nationen, lagras i individens minne. Där fogas de 
samman med andra personliga symboler. Nationalistiska symboler i en individs 
inre existensrum kan under vissa omständigheter bli speciellt betydelsefulla om 
de länkas samman med nationalistiska symboler i det yttre existensrummet. 
Framförallt ger den abstrakta nationssymbolen, som är förknippad med känslor 
av icke-förverkligade förhoppningar, näring till den neonationalistika 
livsåskådningen. (Lipponen 2004:148-157) 

Eftersom nationalismen är en kollektiv ideologi, ser neonationalisterna ofta 
sig själva som likriktade individer. Då en individ blir medlem i en 
neonationalistisk grupp upprätthålls hennes livsåskådning av kollektivet, vilket i 
sin tur motiverar till neonationalistiskt agerande. (Lipponen 2004:159-165; se 
även Smelser 1962) 

SD:s samhällssyn kan karaktäriseras i termer av civilreligion. Där finns en 
vilja att upprätta och konservera ett homogent samhälle. På så sätt liknar SD 
andra neonationalistiska partier i Skandinavien. Eftersom lutherdomen är, enligt 
SD, en del av den nationella kulturen vill de återskapa den så kallade 
”nationskyrkan” som skulle kunna ha en enande effekt på det svenska folket 
(Lipponen 2004:167-179). 

Sammanfattande reflektioner och diskussion 
Att de nordiska kulturerna ligger väldigt nära varandra och att man kan skönja 
en specifik nordisk verklighets- och livsuppfattning i de olika länderna är 
således en av den svenska neonationalistiska ideologins grundtankar. Den 
nordiska livsstilen skiljer sig också från övriga länders livsstilar. En annan 
grundtanke är att den nordiska kulturen och den nordiska livssynen till stor del 
baseras på lutherdomen. Neonationalisterna i Skandinavien anser att 
lutherdomen är en naturlig del av den nationella kulturen och därmed utgör den 
också en specifik nordisk trosuppfattning. Ytterligare en grundtanke hos de 
svenska neonationalisterna är den nostalgiska idén om folkhemmet. I den 
neonationalistiska retoriken refererar termen folkhemmet till det forna 
statssamhället som var etniskt och kulturellt homogent. Den lutherska kyrkan 
ses som en del av det idealistiska konceptet folkhem. 

Den neonationalistiska idén om den ”äkta nationalstaten” omfattar det 
politiska målet av återupprättandet av folkhemmet genom demokratiska medel. 
Som jag tidigare nämnt, vill de svenska neonationalisterna försvara Sverige 
emot främmande kulturer och är därmed också kritiska till utomnordisk 
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invandring. Det mest konkreta hotet mot den kulturella homogeniteten är islam 
och vad de nordiska neonationalisterna kallar ”muslimska kulturen”. Denna 
muslimska kultur står enligt dem i skarp kontrast till den nordiska kulturen och 
det nordiska sättet att leva. Neonationalisterna deklarerar att problemen i vårt 
samhälle idag beror på islam och den utomnordiska invandringen. Retoriken 
som vädjar till nationen kan därmed ses som ett av deras viktigaste verktyg i 
den politiska debatten. 

Idén om den ”äkta nationalstaten” kan ses som ett resultat av utvecklingen av 
nationella kulturer. De nationella kulturerna har blivit synliga för de breda 
massorna genom olika nationella informationskanaler. Det finns alltså vissa 
omständigheter i samhället som möjliggör att individer använder den nationella 
kulturen som en referensram. Därför är det också möjligt att vissa individer 
utvecklar sin egen personliga neonationalistiska livsåskådning, även om det 
självfallet är ett flertal faktorer som samverkar i de fall då denna typ av 
neonationalistisk livsåskådning aktiveras. 

Samhällsutvecklingen, både i världen generellt och i de nordiska länderna 
specifikt, har möjliggjort framväxten av neonationalistiska grupperingar i 
Sverige. Omständigheter som gynnat fenomenet har till stor del att göra med en 
försvagad nationalism i Sverige, samtidigt som den utomnordiska invandringen 
ökat. Det faktum att den traditionella ”gamla” nationalismen försvagats kan ses 
som ett svar på den globala utvecklingen där internationella intressen 
prioriterats framför nationella intressen. Den så kallade globaliseringen har 
medfört att nationella kulturer blivit allt mer anonyma. 

De nordiska neonationalistiska partierna försöker tillämpa sin ideologi inom 
den politiska sfären genom att framställa nationalismen som en legitim doktrin. 
De vill gärna framstå som demokrater och försvarare av den nordiska 
välfärdsmodellen. Vidare kan det sägas att de stävar efter att återuppväcka 
folkets känsla för nationen genom politik, så att den ”äkta nationalstaten” kan 
återupprättas.

Såsom tidigare beskrivit har denna artikel syftat till att besvara två 
frågeställningar: 1) Vilka motiv har dagens neonationalistiska ideologi? och 2) 
Hur kommer det sig att ett parti som SD kunnat vinna fullmäktigemandat i 
tiotals kommuner i Sverige?

Svaret på den första frågan angående de viktigaste motiven för framväxten 
av neonationalism är framförallt föreställningen om ett upplevt hot som ökat 
oron i samhället. Alltså kan individer som reflekterar över denna situation i 
samhället, och som ser sin egen plats i detta samhälle, se neonationalismen som 
ett meningsfullt politiskt alternativ. Det imaginära hotet mot samhället består i 
första hand av främmande kulturer och invandring, som tolkas strida mot de 
nationalistiska principerna. Därför vill neonationalisterna stoppa denna 
utveckling, som enligt dem leder till en försvagning av nationalismen, 
solidariteten och ordningen i samhället. Ur ett neonationalistiskt perspektiv är 
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återupprättandet av den ”äkta nationalstaten” det enda sättet av lösa 
samhällsproblem såsom arbetslöshet och kriminalitet. Enligt SD är 
återupprättandet av folkhemmet botemedlet mot den bräckliga välfärden. 

Den mest betydelsefulla faktorn som möjliggjort att ett neonationalistiskt 
parti vunnit stöd i Sverige är att det fortfarande finns ett brett spektrum av 
nationalistiska symboler (eller hellre en nationalistisk symbolvärld) i vårt 
samhälle. Det är också troligt att individer som växt upp med den nationalistiska 
symboliken, och som finner sin egen livssituation otillfredsställande, tenderar 
att attraheras av neonationalistiska grupperingar i hopp om att ideologin kan 
lösa deras personliga problem som enligt deras föreställningar beror på 
utvecklingen i det multikulturella samhället. Den nationella kulturen har inte 
försvunnit helt och hållet, den fortsätter att existera, och även om 
extremnationalismen inte accepteras av de breda massorna, känner många till 
den nationella traditionen och kulturen. Därför är det också möjligt att de som är 
missnöjda finner neonationalismen som ett godtagbart politiskt alternativ. 
Många nordbor som är besvikna och missnöjda med sin livssituation ser de 
utomnordiska invandrargrupperna som ett hot mot en ”trygg nationell miljö”. 
Den neonationalistiska idén om det forna försvunna folkhemmet är sprungen ur 
denna inbillade spänning mellan det nordiska folket och de utomnordiska 
immigranterna. Den konstruerade idén om ett homogent och tryggt samhälle är 
speciellt attraktiv för dem som söker meningsfulla förklaringar till dagens 
problem. Tanken ger dem hopp om en ”bättre framtid”. Det verkar alltså som att 
vi fortfarande bär på någon slags kulturellt konstruerad nationell självbild som 
innefattar mer eller mindre kontroversiella idéer om tillhörighet. Många av oss 
har fortfarande en snäv förståelse av en stabil nationell kultur, som om det fanns 
någon slags nationsfundament utifrån vilket vi kan bestämma vem som tillhör 
nationen och vem som hamnar utanför. Den kulturellt konstruerade nationella 
självbilden bygger på utseende, språk etc. Denna typ av nationsdefinition är 
fortfarande utbredd och är faktiskt inte helt olik nationalsocialistiska gruppers 
rasistiska ideologier. De flesta av oss tänker fortfarande inte på vissa 
minoritetsgrupper som en del av nationen. 

SD:s bild av folkhemmet är på många sätt olik originalidén om folkhemmet 
såsom den skapades av socialdemokraterna. Den sverigedemokratiska retoriken 
nämner dock många av de gamla socialdemokraterna som folkhjältar. Den 
nostalgiska tanken om det forna folkhemmet innefattar konceptet om det etniskt 
och kulturellt homogena idealsamhället och tros vara synonymt med det gamla, 
trygga Sverige som försvunnit under de senaste årtiondena. Detta idealsamhälle 
står, enligt SD, i skarp kontrast till dagens multikulturella samhälle.  
Många av dessa idéer finns även hos andra neonationalistiska grupper och till 
och med hos mer extrema nationalistiska grupperingar. Det karaktäristiska för 
neonationalistiska partier är att begreppet invandrare används på ett specifikt 
sätt; oftast beskrivs endast utomnordiska immigranter som invandrare. 
Framförallt betraktas icke-kristna invandrare som ett hot mot nationen och dess 
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”idealbefolkning”. Begreppet folkhemmet står alltså, enligt neonationalisternas 
synsätt, för ett idealsamhälle som föreställs som nordiskt, vitt och lutherskt-
kristet.
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14. Förhandlingar om tillhörighet: 
Transnationella identiteter hos svenska 
politiker med chilensk och kurdisk 
bakgrund

CLARISSA KUGELBERG

Vad svarar du om någon frågar dig om du är svensk, frågar jag Fabian. Han 
kom till Sverige i mitten av 70-talet, några år gammal med sina föräldrar, 
flyktinger från Chile. Fabian svarar tvekande

Ja… det beror på vem som ställer frågan… eller så säger jag: Ja, jag är 
svensk-chilenare… Och jag tycker i och för sig inte att det är relevant… 
men det är det ju egentligen, för människor är det det, alltså måste du göra 
det relevant för dig själv också, tror jag. Det är viktigt att markera 
tillhörigheten också för andra som eventuellt försöker skicka ut dig i 
marginalen, genom deras sätt att se på dig och deras fördomar och så här 
va. Så för mig har det blivit allt viktigare inte bara för… inte bara för mig 
själv, utan för vad man signalerar. Jag tror att det är oerhört viktigt att 
erövra svenskheten så att inga andra gör det åt dig. För vilka behandlar vi 
som svenskar som har invandrarbakgrund?  Jo, det är de som har lyckats 
väldigt mycket. Ludmilla var svensk tills hon gjorde bort sig, då blev hon 
blatte igen liksom. Då fanns det t.o.m. någon som ville ta hennes 
efternamn. Samma med den här tenoren Tito Beltran, han blev svensk 
väldigt snabbt för att han är världstenor, medan andra dras med 
invandrarskapet hela sitt liv, för att de kanske inte tillför samhället, för att 
de inte är publika. Jag tror att vi behöver sänka tröskeln till att bli svensk 
och media har mycket ansvar för det. Man måste erövra  svenskheten 
liksom och inte låta andra ta den ifrån dig, så ser jag det lite. 

Citatet kommer från en pågående studie av politiker med chilensk och kurdisk 
bakgrund om deras ”politiska livsberättelser” för att få kunskap om betydelsen 
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av föreningslivet för deras politiska engagemang.1I citatet framkommer tre 
dimensioner som jag uppfattar som centrala i intervjuerna och som jag kommer 
att diskutera i artikeln. Den första är en transnationell identitet. Fabian svarar 
svensk-chilenare. Informanterna talar om sig som chilenare, svenskar eller 
svensk-chilenare respektive kurder och vad de svarar varierar - det beror på 
sammanhanget om det chilenska respektive kurdiska eller det svenska 
aktualiseras. Informanterna deltar i det svenska politiska livet och samtidigt i ett 
transnationellt socialt fält med kontinuerliga kontakter med Chile respektive 
Kurdistan. Den andra dimensionen utgörs av ett frustrerat förhållningssätt till 
det upplevda kravet att definiera sin identitet i entydiga nationella termer. 
Fabian ser inte frågan som relevant, men tvingas förhålla sig till den och bemöta 
den. Den tredje är erfarenheter av vara exkluderad som invandrare. Den 
återkommer (hos alla) både i livsberättelserna och i berättelser om den politiska 
vardagen.  Vad som är svenskhet och vem som får kalla sig svensk är 
mångtydiga och besvärande frågor för mina informanter. I citatet ovan uttrycker 
Fabian att det för honom handlar om att erövra svenskheten genom att ge den en 
ny utvidgad innebörd som inrymmer honom och andra med utländsk bakgrund. 

I artikeln vill jag visa hur de tre dimensionerna växer fram i intervjuerna och 
hur de är kopplade till varandra i berättelser om identitetsförhandlingar. I 
berättelserna rör sig informanterna över nationsgränserna, från Chile respektive 
Kurdistan till vardagen i Sverige, från gemenskap knuten till hemlandet, främst 
med kvarvarande familjemedlemmar, till gemenskap och arbete i svenskt 
samhällsliv. ”Hemlandet” är närvarande som ett minne och som del av ett 
levande transnationellt socialt fält. Närvarande är också skapandet av 
invandrarkategorin (, den strukturella diskrimineringen) och exkluderingen.  
Här gör jag ett försök att koppla ett transnationellt perspektiv till teoretiska 
diskussioner om nationalstaten och mångkultur för att undersöka informanternas 

                                                     
1 Studien ingår i ett projekt där vi med statsvetenskapliga och antropologiska 

perspektiv undersöker samspelet mellan föreningsengagemang och politiskt deltagande. 
Vi undersöker frågor som: Vad betyder erfarenheter av föreningsliv för politiskt 
deltagande för kvinnor och män med invandrarbakgrund? Skiljer sig handlingsutrymmet 
och möjligheterna åt för män och kvinnor? Hur påverkar samspelet mellan etnisk 
kontext och det svenska samhällets strukturella förhållanden den enskilda/es 
handlingsutrymme och möjligheter till politisk integration? Namnen på politikerna är 
fingerade för att skydda deras identitet. Studien har finansierats med anslag från FAS. 

I delstudien har hittills 10 personer med chilensk och kurdisk bakgrund intervjuats. 
Det är kvinnor och män, hälften av dem kom till Sverige som vuxna och hälften kom 
som barn. Jag har gjort tre intervjuer med var och en. Kortfattat består intervjuerna med 
varje informant av en livshistorieintervju, en intervju om den politiska vardagen och en 
mer reflekterande intervju bl.a. om politik och medborgarskap. Efter varje intervju har 
jag skrivit ut den och lämnade den till informanten som utgångspunkt för det nya 
samtalet och för att få deras kommentarer och eventuella nyanseringar eller rättelser. 
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position i skärningspunkten mellan transnationella processer och nationalstatens 
exkluderings- och inkluderingsmekanismer.  

Ett stort antal studier av globalisering och migration har använt ett 
transnationalitetsperspektiv. Det har bl.a. kommit att användas för att studera 
globaliseringen nedifrån, för att synliggöra processer som tidigare doldes då 
assimilation var det dominerande perspektivet. Då stod processerna som ledde 
in i det nya landet i centrum för intresset och dominerade forskningen. Man 
antog att assimilationsprocessen tog några generationer och att immigranterna 
till slut skulle assimileras i samhället. Att immigranter samtidigt integreras i det 
nya landet och bibehåller och kanske förstärker banden till sitt hemland förblev 
dolt. (Glick Schiller 2004, Basch , Glick Schiller & Szanton Blanc 1992, Smith 
&  Guarnizo 1999). Glick Schiller framhåller att begreppet transnationellt 
socialt fält kan synliggöra banden till två eller flera stater och gör det  möjligt 
att undersöka hur immigranter samtidigt är delaktiga i den dagliga  livet i 
hemlandet  och dess nationalstatsformation och delaktig i det politiska livet i det 
nya landet, i daglig gemenskap i grannskap och på arbetsplatser. Det gäller inte 
bara personer som reser fram och tillbaka över gränser utan också dem som är 
förbundna utan att själva förflytta sig. Vidare skiljer hon mellan ”transnationel 
ways of belonging” och ”transnationel ways of being.” ”Belonging” grundas 
mer i rötter, ursprung, etnicitet och kräver inte nödvändigtvis att man förflyttar 
sig över nationella gränser. ”Being” inbegriper interaktion över gränser, men 
säger inte något om var man känner sig hemma eller något om ens identitet, 
medan ”belonging” handlar om hur människor sträcker sig till avlägsna platser 
och människor i minnet, genom nostalgi eller föreställning och det kan de göra 
oavsett om de lever i ett transnationellt fält eller ej. Glick Schiller avser 
följaktligen med transnationalitet de pågående banden eller flödena av 
människor, idéer, objekt över nationalstaters gränser (Ibid 2004; 449; Jfr Maja 
Povrzanovic Frykman  2001)  

I min artikel är inte de transnationella rörelserna i sig det ,s berättelser och 
det sätt som erfarenheter vävs ihop och gestaltar identiteter. Här använder jag 
transnationell identitet om en tillhörighet och ett varande i två eller fler länder, i 
en livsvärld som sträcker sig över ett eller flera länder; där familj och vänner 
lever, betydelsefulla platser finns och för dem viktiga aktiviteter utförs. Här 
används således transnationell identitet för ” a transnational way of belonging” i 
Glick Schillers bemärkelse. Informanterna i denna studie upprätthåller 
relationer till sina hemländer genom IT, Brev, telefon och resor. 

(I forskningen idag används transnationalitet och diaspora som näraliggande 
begrepp. Men medan transnationalitet används för nätverken och rörelserna 
över gränserna mellan länder används diaspora för en social gemenskap i 
förskingringen i vilken ett hemland utgör en central känslomässig knutpunkt, 
som påverkar strategier för identifikation och är en del i ett transnationellt 
nätverk (Clifford 1997; Olsson 2004, Safran 1991). Cohen lyfter fram att 
diasporabegreppet ursprungligen, innan det, som han skriver, kidnappades och 
förknippades med tvångsförflyttningar och olycka, stod för den grekiska 
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expensionen och kolonisationen där handel, bosättningar och krigiska 
erövringar ingick (1995). Cohen uppfattar diasporan som en social organisation 
med stor förmåga att anpassa sig till förändrade förutsättningar till följd av 
globaliseringen. 

I en jämförande studie av kurdiska flyktingar i Finland och London finner 
Wahlbeck utvecklade transnationella gemenskaper (Wahlbeck 1999). Men han 
fann också skillnader mellan diasporan i de båda länderna och betonar 
betydelsen av de sociala strukturerna i det nya landet för hur diasporan 
utvecklas. Diasporabegreppet menar Wahlbeck ger möjlighet att förstå 
dubbelheten i den sociala organisationen i flyktingarnas gemenskaper eftersom 
begreppet riktas både mot relationerna till hemlandet och till det nya värdlandet. 
Wahlbeck hänvisar till Schierup och Åhlund och pekar på att detta inte upplevs 
som tudelat av flyktingarna själva, utan som en transnationell helhet med dubbla 
existentiella referensramar. Även om det upplevs som en helhet vill jag markera 
att det är viktigt att särskilt identifiera motsägelsefyllda processer inom denna 
helhet och undersöka hur dessa hanteras av flyktingarna.) 

Ett flertal studier ger en relativt samstämmig bild av hur utlandsfödda bemöts 
i det svenska politiska livet. Erfarenheter av att bli sedd med misstro, att inte 
anses behärska normer och spelregler tycks vara vanliga (Blomqvist 2005; 
Dahlstedt 2002; Johansson 2002; Kalm 2003; Lukkarinen Kvist 2001). 
Utlandsfödda tillfrågas om deltagande i mindre omfattning än svenskfödda 
(Adman & Strömblad 2000). Studier visar även att politiker med utländsk 
bakgrund är mer marginaliserade i det politiska arbetet bl.a. genom att de 
förväntas arbeta med integrationsfrågor (Bäck & Soininen 1996; Johansson 
2002). Men forskning visar också att de själva ser sig som representanter för 
andra utlandsfödda och har ett särskilt intresse av att driva integrationspolitiska 
mål, även om de samtidigt ser sig som allmänpolitiker (Blomqvist 2005). 

Emellertid visar studier också en mer positiv bild av utlandsföddas 
erfarenheter; tillfrågade svarar att de inte kände sig missgynnade på grund av 
sin etniska tillhörighet. Tvärtom sågs den som betydelsefull för att de hade 
blivit tillfrågade om förtroendeuppdrag. De var dessutom mer nöjda med att de 
beslutat sig för att åta sig uppdrag och mer villiga att fortsätta sitt arbete än 
svenskfödda. De hade i lika hög utsträckning tagit initiativ till nya ärenden och 
upplevde att deras ståndpunkter fick betydelse för besluten (SOU 
2001:48:120.129; Lukkarinen Kvist 2001). Forskningen ger således en något 
motsägelsefull bild, den pekar på såväl diskriminerande strukturer som på att 
partierna aktivt försöker rekrytera politiker med utländsk bakgrund och ger dem 
ett politiskt handlingsutrymme. En hel del forskning har sålunda utförts om 
utlandsföddas erfarenheter av svenska politiska sammanhang, men det finns få 
studier, som har studerat deras strategier och identitetsskapande. Med denna 
studie vill jag bidra till att denna lucka fylls. 
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Vägen in i svensk politik och en dubbel identitet 
Jag bad informanterna att de skulle berätta om de erfarenheter som hade lett 
dem in i den svenska politiken och det gav slutpunkten i deras livsberättelser. 
Början placerar de i Chile respektive Kurdistan både de som kom som vuxna 
och de som kom som barn. Det är i den politiska kampen i hemlandet som de 
förlägger grunden för sitt politiska engagemang och den präglade framförallt 
den första tiden i Sverige, men formade också deras identitet som politiska 
personer. De berättar om gemenskap mellan de politiska flyktingarna. De vuxna 
deltog i att bygga upp exilorganisationer, lokala partiorganisationer och 
solidaritetsorganisationer. Genom dessa kunde stödet till kampen i Chile 
respektive Kurdistan och banden till länderna bibehållas. En stark gemenskap i 
exil skapades. Barnen fick följa med på föräldrarnas möten och deltog i 
samvaron som byggdes upp mellan familjer. Några ingick i nätverk av 
släktingar som alla kommit som flyktingar, andra fick nya vänner och nya 
familjeliknade relationer. De som kom från Chile som barn berättar om hur de 
benämnde andra vuxna som tia och tio moster/faster och  morbror/farbror (Jfr 
Bildt & de Vylder 1988; Lindqvist 1991; Mella 1990; Olsson 2003).  

Mellan kampen i hemlandet och inträdet i det svenska politiska livet placerar 
de ett antal olika brytpunkter. Brytpunkter innebär här; händelser, som bevarats 
i minnet med särskild tydlighet och som de berättar detaljrikt om. De medför en 
förändring av något slag; i synen på omvärlden, i förhållningssätten eller av 
något betydelsefullt i deras i livsvillkor. Här gäller det skeenden och händelser 
som leder fram till att informanterna tar ställning till att delta i svensk politik. 
Dit höt också upplevelser av att utsättas för diskriminering. Ett skeende som alla 
markerar inträffade tidigt efter ankomsten till Sverige då de eller deras föräldrar 
fattade beslut om att försöka komma in i det svenska samhället. De säger att de 
eller deras föräldrar insåg att vistelsen skulle bli långvarig. ”Till skillnad från 
andra chilenare packade jag upp väskorna” säger en av dem. Också andra 
markerar att de skiljde sig från dem som inte ville acceptera att tiden i exil 
skulle bli långvarig.  Eftersom de trodde att vistelsen i Sverige skulle komma att 
bli varaktig ansträngde de sig för att lära sig språket och hitta arbete, de lät 
barnen gå på dagis och deltog i svenska föreningar. Det fick till följd att de inte 
längre deltog lika aktivt i exilorganisationerna, lämnade dem helt, eller tog 
”time out” från gemenskapen i exil och flyttade till en annan stad. Det blev 
beslut som ingav en känsla av att svika kamraterna eller fick till följd att de blev 
betraktade av andra som svikare. 

Erfarenheterna varierade dock beroende på vilken stad de kom till, om det 
fanns många landsmän eller inte och vid vilken tidpunkt de kom till Sverige. 
Det var också skillnader mellan dem som varit medlemmar i partier i hemlandet 
och medföljande familjemedlemmar som inte hade var medlemmar. Men 
gemensamt för dem var att deras ansträngningar ledde till att de blev mer 
etablerade i Sverige, gick igenom utbildningar och fick jobb, även om jobben 
inte för alla motsvarade deras kvalifikationer. 
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Ett senare skeende var beslutet att bo kvar i Sverige mer permanent. För dem 
med chilensk bakgrund kom detta någon gång efter Pinochets förlust i valet i 
Chile 1989, då de fick möjlighet att återvända. Den egna uppväxten, barns eller 
barnsbarns uppväxt med en tilltagande förankring i det svenska samhället 
utgjorde ytterligare ett skeende. Under dessa olika skeenden utvecklades den 
dubbla identiteten som svensk-chilenare eller svensk-kurd med nya erfarenheter 
och livsmål. I berättelserna förankras den chilenska respektive kurdiska 
identiteten i samhörigheten med familjemedlemmar som är kvar i ”hemlandet” 
och i olika gemenskaper av kurder eller chilenare, medan svensk tillhörighet 
uttrycks som delaktighet i föreningsliv, grannskap, kommunen eller partiet. 

Medan de yngre ger starkare uttryck för att de känner sig som en del av 
Sverige och att de kommer att bo kvar här, så beskrivs framtiden på längre sikt 
som mer öppen, av dem som kom som vuxna. De talar om en dröm eller en 
fantasi om att återvända t.ex. som ett framtidsscenario; att som pensionär bo 
halva året i Chile och halva året i Sverige. För kurderna från Irak, Turkiet, 
Syrien och Iran, som ännu inte har möjlighet att återvända, tycks framtiden ännu 
mer oviss, hos dem finns drömmen om ett fritt Kurdistan som de på olika sätt 
vill bidra till att skapa. Men i alla berättelserna byggs en transnationell livsvärld 
upp som pekar in i en öppen framtiden. 

Medborgarskapets mångtydighet 
I samtalen om medborgarskap blir en transnationell identitet särskilt tydlig. 
Medborgarskap knyts å ena sidan till rättigheter och skyldigheter knutna till 
staten. Medborgarskap ses i det sammanhanget som en praktisk tillgång, men i 
övrigt oväsentlig. I samtalen knyts medborgarskap å andra sidan till nationalitet 
och symboliserar då ursprung, rötter och känslomässig förankring dvs. får en 
etnisk innebörd. Ett syriskt, turkiskt, irakiskt eller turkiskt medborgarskap 
förknippas med dessa staters förtryck av kurderna och den Kurdiska nationen, 
men medborgarskapet medför ändå en betydelsefull länk till deras familjer i 
Kurdistan, genom att det ger dem möjlighet att besöka familjen. (Jfr Brinc 
2002). Jag menar att denna mångtydighet bl. a. avspeglar det motstånd 
informanterna möter i Sverige mot att de som invandrare gör anspråk på att bli 
betraktade som svenskar. Men det avspeglar också nationalitetsbegreppets 
mångtydighet som färgar av sig på synen på medborgarskap. Nation har 
fortfarande innebörden av den ”föreställda gemenskap” som skapades under 
1800-talet, då varje större etnisk grupp eller folk med ett språk och ett historiskt 
ursprung ansågs ha rätt till ett eget territorium och också rätt att bilda en stat 
(Johansson 1993; Tägil 1993; Anderson 1991). Och då standardisering av 
språket och bildandet av nationella institutioner skedde och nationen som en 
gemenskap byggd av ett enat folk sågs också som förutsättningen för 
demokratin (Dahlstedt 2004). Detta lever kvar i föreställningar om 
medborgarskap, att frånsäga sig sitt medborgarskap i hemlandet symboliserar ett 
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utträde ur den etniska gemenskap och tillhörighet som man vuxit upp i. Men det 
ställs mot föreställningar om det statsrättsliga medborgarskapet med lika 
demokratiska rättigheter och skyldigheter oberoende av etnicitet och både 
explicita och implicita förhandlingar skapas om tillhörighet. ”När folk frågar 
dig är du svensk? Så frågar de inte vad har du för pass, utan de frågar andra 
grejer egentligen…. Nationalitetstänkandet sitter djupt i oss”, framförde en av 
informanterna. 

Carlos beskriver en uppväxt i Sverige med en stark släktgemenskap och stort 
engagemang i en chilensk ungdomsorganisation, (och) då han samtidigt var väl 
integrerad i en skola med svenska kamrater, där det var få andra spansktalande. 
Den chilenska ungdomsorganisationen tog mycket tid ända fram till 1989, då 
han kom fram till att det viktigaste för honom nu var att arbeta med 
samhällsproblem i det svenska samhället och han började (därför) söka sig till 
svenska organisationer. Efter några år blev han inbjuden till ett parti där han 
snabbt fick centrala uppdrag. Han förklarar varför han inte har chilenskt 
medborgarskap:

Nej men det har att göra med att jag inte tycker att medborgarskap som identitet 
är viktigt för mig. Jag ser mig inte som chilenare. Jag ser mig inte som svensk  på 
det sättet att det skulle vara att det är väldigt viktigt för min identitet alltså…. 

Vad är medborgarskap för dig då? 

Medborgarskap är ju för mig framförallt att man har rättigheter i ett land och sen 
skyldigheter. Framförallt det, men det har ingenting med att jag känner att jag har 
det i blodet, det gör det inte. Och i det här fallet tycker jag att det är bättre att 
vara svensk, för då får man andra rättigheter och andra skyldigheter för den 
delen. Jag kan gå och rösta t ex, jag kan resa med svenskt pass utomlands och får 
gå i de här gräddfilerna istället för latinamerikanare eller afrikaner. 

Så det handlar mer om politiska rättigheter än om vem du är? 

Ja precis, så javisst det gör det. Sen är det mycket, det är ju klart att jag 
inte kommer ifrån att jag gick i skolan i Chile, att jag är född i Chile och 
det tycker jag är viktigt på det sättet tycker jag att det är viktigt. Men det 
är inte så att jag tänker Chile, Chile som om det skulle vara mitt fosterland 
och jag tycker inte så om Sverige heller för den delen. Alltså jag är inte 
patriot.   

Carlos svarar att han varken har en identitet som svensk eller chilensk 
medborgare. Chile är viktigt, men han är inte patriot. Jag tolkar det som att han 
vänder sig mot en underförstådd föreställning om att patriotism hör ihop med 
tillhörighet till ett fosterland och att han i det perspektivet varken kan vara 
chilenare eller svensk, eftersom han känner tillhörighet till bägge länderna.  

Medborgarskapet görs också till en symbol för samhörighet och 
känslomässig förankring i hemlandet i berättelserna, som nästa citat visar. Här 
görs passet till en markör för samhörighet. Den som avsäger sig ett 
medborgarskap och lämnar tillbaka passet träder ur samhörigheten.
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Nej, jag blev svensk medborgare först när jag flyttade tillbaks till Chile, 
när jag var 19 (….), under hela den perioden innan, så var mitt pass nån 
sorts markör för mig, att jag tillhörde nåt annat och jag hade väldigt svårt 
att bara föra över det till svenskt medborgarskap, för då kunde man inte ha 
dubbelt medborgarskap, du fick säga upp ditt chilenska medborgarskap 
och det ville jag inte. Däremot när vi skulle återvända till Chile och jag 
var inte helhjärtat för att jag göra det, så blev det så, att jag tänkte att jag 
måste ha en fallskärm. Och då sökte det svenska medborgarskapet, för att 
det inte skulle inträffa att jag bodde i Chile i tre år och på det fjärde året 
insåg att detta var katastrof och mitt uppehållstillstånd hade gått ut. Då 
hade jag inte fått komma tillbaka, så fungerar reglerna ju. Så då blev jag 
svensk medborgare, så kom jag hit och sen har båda länderna skrivit 
under avtal, som gör det möjligt att vara medborgare i båda länderna 
samtidigt och då har jag funderat på att eventuellt söka ett chilenskt 
medborgarskap igen.  

Hur tänker du kring det? 

Ja på nåt sätt är det mina rötter. Jag har ju band, jag har liksom band till 
det landet och ungefär så. 

Så vad betyder medborgarskap för dig är det en känsla av 

Att tillhöra just det, känsla att tillhöra ja där man har en förankring. Jag 
har ju i och för sig ingen förankring över huvud taget mer än familj i 
Chile. I och för sig att kanske det en stark förankring att ha sin släkt 
nånstans och när jag kommer dit, så blir jag, så jag smälter ju in där. 
Alltså tills jag börjar prata, (skratt) eller nej ibland inte ens då, för om det 
bara är det par meningar, så märks det väl inte. Sen här alltså, jag känner 
mig som del av det här samhället och det är klart att jag är svensk 
medborgare här. Men jag har funderat väldigt mycket på det. 

I följande citat berättar Kamil om hur han ändrade sin syn på framtiden när han 
fick barn och som jag diskuterade tidigare fjärmade det honom från hemlandet. 
Samtidigt (som) finns banden kvar till Kurdistan och han behöver sitt gamla 
medborgarskap för att kunna fortsätta att träffa sina föräldrar. Här står svenskt 
medborgarskap för trygghet och förankring, medan turkiskt medborgarskap står 
för förtryck och övergrepp, något han berättar tidigare intervjun.  

Jag tror att jag nämnt det tidigare, alltså medborgarskap för mig, efter att 
jag fick barn ändrades synen på det totalt att …. jag ser Sverige i ett 
längre perspektiv, som mitt permanenta hemland på nåt sätt. Och 
medborgarskapet är ett utryck för det också, trygghet alltså, att jag som 
jag sa tidigare var på väg i mina tankat eller önskningar och drömmar, 
men någonstans efter barnen; så här kommer jag att bo så länge mina barn 
behöver mig och då ja rota sig, ja. Jag har rotat mig här i Sverige och det 
betyder mycket naturligtvis. 

Men du vill ändå ha det kvar? 
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Jag har haft det kvar, men tidigare var det för att besöka min mamma och 
min pappa, det var mest det. Men som jag sa sedan drygt 10 år, åker jag 
nu fram och tillbaka och jag känner mindre och mindre saknad eller att 
åka dit överhuvudtaget, om jag ska vara ärlig. Det blir mindre och mindre 
med åren, men ändå, det är bara negativt det jag sa. Positivt är naturligtvis 
att jag kan det landet, deras koder, kulturen och så och försöker hänga 
med så mycket som möjligt. Det är spännande, ytterligare en värld så att 
säga, oavsett vad man tycker om den. Jag känner mig lite berikad på det 
sättet, att ha tillgång till den världen också så att säga. 

Berättelserna skildrar hur en ny svensk-chilensk/kurdisk identitet växer med 
lojaliteter mot båda ”nationerna” och den består av tre delar, som de enskilda 
individerna rör sig emellan. Problem uppstår i sammanhang då andra så att säga 
bevakar gränserna för vilka som hör till och vilka som är utanför och då 
gränserna förväntas göras entydiga. Och man kan säga att de hanterar en risk att 
bli betraktade som varken eller istället för som både och. Den transnationella 
identiteten och existensen blir en anomali, sedd ur ett nationalstatligt perspektiv, 
som rubbar den sociala ordningen byggd på idén om en nation, ett folk eller en 
etnisk grupp. Hylland Eriksen benämner, med hänvisning till Douglas, 
kategorin de sk. andra och tredje generationens invandrare en typisk etnisk 
anomali, på grund av deras förankring både i föräldrarnas etniska grupp och i 
majoritetskulturen, tvåspråkighet och dubbla kanske motstridiga lojaliteter 
(1993).

Även om alla beskriver en frustration över att vara tvungna att förhålla sig 
till nationalitetstänkandet och brottas med känslan av att hamna emellan, finns 
det också hos flera en känsla av det är berikande att vara både chilen eller kurd 
och svensk, att ha dubbla erfarenheter och perspektiv, att kunna se saker på flera 
sätt, att kunna flera språk och ha tillgång till flera kulturer. I kontrast till 
utsattheten i att vara varken eller, finns möjligheten att vara kosmopolit och som 
sådan höra hemma på många platser, att ha lätt att ta sig in i olika sociala 
sammanhang och berika dessa. Den transnationella identiteten och erfarenheten 
kan utnyttjas för ett sorts entreprenörskap i en roll som kulturell medlare.  

En framväxande invandraridentitet 
I livsberättelserna gestaltas, som jag har visat, en transnationell identitet och 
existens, men de berättar parallellt om hur de tillskrivs en invandraridentitet, 
som griper in och påverkar förutsättningarna för deras transnationella identitet 
och existens. I de flesta livsberättelser spelar erfarenheter av att bli behandlad 
och betraktad som invandrare och inte som svensk-chilenare eller svensk-kurd 
och utestängd från en svensk gemenskap, en viktig roll. Mycket har redan 
skrivits om gränsdragningen mellan svenskar och invandrare och 
diskrimineringen av invandrare. Det har bl. a. kopplats till den nationalistiska 
ideologin, till globaliseringen eller till postkolonialism och rasifiering (t ex 
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Miles 1993; Mulinari & Neergaard 2004). Brune finner att invandrarbegreppet 
slår igenom i massmedia i mitten av 1970-talet och då börjar uppfattas som en 
kategori (Brune 2004;). När begreppet invandrare först användes var det 
mångtydigt men så småningom gavs det bland annat genom journalistiken ett 
innehåll. Invandrare objektifieras och tillskrivs vissa egenskaper, en social 
kategori skapas av statistiska skillnader som formar en generaliserad invandrare. 
Det skapas en bild av den andre som inte är som svenskarna. Forskning om bl.a. 
skolan, fackföreningsrörelsen och politiken visar hur invandrarkategoriserandet 
främmandegör människor med utländsk bakgrund och gör dem till bärare av en 
kollektiv identitet (se t.ex. Runefors 2004; Mulinari och Neergaard 2004; 
Dahlstedt 2002). Invandrarkategorin kan sägas utgöra en ny ”falsk” etnisk 
kategori där den gemensamma grunden för gruppen är att de är ickesvenskar. 
Den görs socialt relevant, som forskning visar, i många olika sammanhang från 
vardagliga möten till massmedias och institutioners praktik. Skillnader mellan 
invandrare och svenskar skapas och görs acceptabla och relevanta i en pågående 
interaktion och utifrån den tillskrivna identiteten invandrare sorteras människor, 
formas det sociala livet och nya tillhörigheter, ur vilka en subjektivt upplevd 
identitet som invandrare kan utvecklas. 

Det är emellertid en variation i när och på vilket sätt invandraridentiteten 
blev något som politikerna tvingades förhålla sig till. Det tycks relaterat till när 
de kom till Sverige, var de bosatte sig, och vilka organisationer de mötte. Några, 
som kom från Chile som barn, hade vuxit upp med känslan av att deras 
chilenska bakgrund var något speciellt och värdefullt och mötte en negativ 
särbehandling först i övre tonåren. De växte upp i Sverige i slutet av 70-talet då 
den etniska segregationen ännu inte var särskild utvecklad och som chilenska 
flyktingar blev de väl mottagna. De hamnade i skolor med få andra 
spansktalande barn och deltog i föreningsverksamhet med svenska barn.   

Micehele: Alltså jag har aldrig någonsin i skolan förrän jag började i 
gymnasiet insett, eller insett har jag väl gjort, men inte blivit påmind om 
att jag var annorlunda i min klass utan jag var väldigt, ja, men jag var som 
en av alla andra i min klass. Jag var den enda som var mörkhårig, som 
kom ifrån något annat land och det var man medveten om, det visste man 
ju, om inte annat så syntes det. Men det fanns också ett stort intresse för 
vem jag var, var jag kom ifrån, var mina föräldrar kom ifrån och det 
gjorde att man hemma också pratade ganska mycket om det. 

Denna erfarenhet skiljer sig mycket från andras. För Lamiye, som kom till 
Sverige med sin man och barn från Kurdistan, i mitten av 80-talet, var 
kränkande bemötanden just källan till hennes politiska engagemang.  
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Och sen blev vi kallade att träffa en socialsekreterare. Jag visste inte vad 
det innebar och min man sa: ”Jag vet inte, men hon vill träffa dig och 
barnen. Dom ville inte att jag ska följa med dig.” Och så självklart fanns 
det en tolk och jag reagerade så starkt, när jag träffade socialsekreteraren, 
för att vi hade normala vinterjackor på oss, vi var inte där för att söka 
extra hjälp eller någonting. Vi visste inte varför de ville träffa mig och 
min man visste inte heller. Och han hade kompletterat försörjningsstödet 
och hon sa hej och presenterade sig. Och då sa hon och tittade på mig och 
mina kläder och stövlar och på mina barn, som hade fått nya jackor. Vi 
hade köpt dem i hemlandet, för vi hörde att det var minus 35 grader i  
teven. Så självklart köpte vi extra kraftiga jackor eller tjockare. Så hon 
tittade på mig och sa nehej, ni får inte extra stöd för kläder. Det var 
hennes första ord, jag tittade på tolken, som översatte och sa: ”Vad menar 
hon? Vad är det här extra kläder? Stödpengar för kläder”? Jaha och tolken 
ville förklara något annat. Och då sa hon: ”Varför tog det så lång tid att 
översätta”? Och då sa tolken att hon har reagerat, att hon inte visste vad 
du menar. Hon är här för att ni har kallat in henne och hon har reagerat så 
starkt. Då måste jag förklara systemet för henne, sa han till henne. Och då 
sa hon: Nej förklara bara kort, alltså dom brukar, alla invandrare, begära 
extra stöd för vinterkläder osv. Och så tänkte jag, jag hörde inte vad 
tolken översatte och så sa jag: Det var den första svenska människa, som 
jag träffade, det var det. Och så tänkte jag på demokratin och 
yttrandefriheten samtidigt och att jag är här för att hon har kallat in mig. 

Under den påföljande tiden inträffade fler liknande kränkande händelser då hon 
eller hennes barn blev utsatta för diskriminerande och invandrarfientligt 
bemötande. Dessa erfarenheter gjorde att hon började arbeta med 
integrationsfrågor och kom i kontakt med svenska institutioner. Hon valde att gå 
in i ett politiskt parti, där dessa frågor blev viktiga för henne att driva

Känslan av att aldrig själv kunna komma in i det svenska samhället, utan att 
alltid förbli betraktad som en invandrare, kommer fram i berättelserna och 
beskrivs som en drivkraft för det politiska arbetet. Allra tydligast kommer det 
fram när de talar om sina barns framtid och om missionen att kämpa för att 
deras barn ska slippa invandrarstämpeln. Elena säger: 

Jag tänker: när slutar man att vara invandrare? Ja, jag kommer aldrig, 
aldrig bli någon annan än invandrare, men mina barn; jag ska kämpa hårt 
för att dom inte förblir invandrare. För att vad vet dom om Chile? Dom 
vet ingenting. Dom kan inte ens språket så bra, som svenska. Vad vet dom 
om Chiles nationalsång? Däremot svenska nationalsången, den kan dom. 
Svenska flaggan, det är deras flagga inte Chiles flagga.

Men likväl talar några om sig som invandrare, utan att invandrarskapet framstår 
som ett utanförskap i förhållande till den svenska gemenskapen.     
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Erfarenheter av diskriminering i det politiska arbetet 
Informanterna är framgångsrika politiker, de har valts in i politiska församlingar 
på kommunal, regional eller nationell nivå i det svenska politiska livet där alla 
människors lika värde och mångfald hör till grunden i den politiska ideologin 
och retoriken och där arbetet mot rasism och främlingsfientlighet är centralt. 
Detta sticker av mot informanternas egna och andra utlandsföddas erfarenheter 
av att i det dagliga politiska arbetet i olika situationer möta gränsdragningar 
mellan dem som invandrare och de andra, svenskarna (Jfr Dahlstedt 2002; 
Mulinari & Neergaard 2004). (Exkluderingsmekanismerna innefattar många 
olika fenomen som rekrytering, nominering, föreningsteknik, sociala nätverk, 
kunskap samt traditioner och kommer in i alla delar av det politiska livet). 
Mycket av det som informanterna berättar om har beskrivits av andra forskare. 
(t.ex. Dahlstedt 2002 samt Mulinari & Neergaard 2004). Emellertid finns det i 
mitt material också en annan berättelse som tycks ha att göra med en 
kombination av olika företeelser som partiets position, lokalföreningens storlek, 
med olika maktrelationer och enskilda partikamraters uppfattningar och 
handlingar, samt med politikernas ställning i det omgivande samhället. Den 
berättelsen handlar om delaktighet i partigemenskapen och om politiskt 
handlingsutrymme.   

En separat organisering av utlandsfödda inom ett parti ses på olika sätt av 
informanterna. Å ena sidan som olämpligt, därför att det kan leda till en ökad 
marginalisering. Men å andra sidan som möjlighet för dem att stärka sin 
kompetens genom att stödja varandra och på så sätt kan organiseringen fungera 
som en sluss in i partierna. Emellertid berättas om  partikamrater med svensk 
bakgrund, som ser på den internationella avdelningen med misstro. Elena ser 
det som ett uttryck rädsla för att förlora makt och kontroll men också som ett 
uttryck för nedvärdering av eller  tvivel på ”invandrares” kunskaper. 

Elena berättar om en tid då hon bjöds in i partiet och fick det ena uppdraget 
efter det andra i nämnder, kommunfullmäktige och i partiets ledning, men som 
plötsligt förändrades och hon fråntogs ett efter ett. Hon sätter förändringen i 
samband med ett framgångsrikt val, då hon tillsammans med andra 
latinamerikaner lyckades mobilisera många väljare och vinna många nya röster. 
De bedrev valkampanjen med entusiasm och på ett nytt sätt, med musik och 
dans och mycket uppsökande verksamhet. När nästan ingen av dem som hade 
arbetat aktivt fick politiska uppdrag efter valrörelsen förvandlades entusiasmen 
till en stor besvikelse. Nu efteråt talar hon om den lilla kretsen, som sitter vid 
makten och har alla de tunga politiska uppdragen och sin försörjning genom det 
politiska arbetet och som den gången kände sig hotad av framgångarna för den 
latinamerikanska gruppen.  

Allt som jag gör för partiet är något bra; fler röster, mer folk som röstar på 
partiet, fler aktiva i partiet, särskilt med invandrarbakgrund och facklig 
bakgrund. Jag tyckte att det var det bästa som kan hända och det gjorde att 
mina kolleger inom partiet blev rädda. Och varför? Jo det var självklart 
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(….) Ja de håller ihop alltså och där finns ingen chans att  påverka eller 
förändra eller göra något. Hänger du med, är du en i gänget, då har du 
man alla möjligheter, avviker du lite, då blir du utfryst totalt. Och det 
märkte jag på den tiden; dom var rädda för att vi kanske skulle få en 
maktposition bland invandrare. Och det gjorde att folk blev besvikna och 
frustrerade. Dom fick ingen chans. Och det var inte vilka invandrare som 
helst, därför att det var folk som var väldigt etablerade i samhället, som 
kunde språket, som hade jobb, som ja, som visste mycket.   

Hon säger också: 

Men jag kan inte blunda och säga att jag för mina egna meriter, därför att 
det är inte sant, då ljuger jag. Svenskarna har tagit emot mig därför att jag 
är invandrare och jag är kvinna och dom behöver invandrare i olika 
sammanhang. Och det har hjälpt att jag är kvinna och jag är invandrare. 
Jag kan inte säga att det inte är sant. Jag kan inte säga att jag är där för 
vem jag är. Nej skitsnack, svenskarna har tagit emot mig,därför att jag är 
invandrare och jag är kvinna. 

Erfarenheten av att vara invald för att hon är kvinna och invandrare delar hon 
med två andra kvinnor. De berättar om att vara inkvoterad, att vara ett alibi, som 
bevisar att partiets praktik stämmer med retoriken. Lamiye kallar sig en barbi-
docka; en som är utbytbar; det är inte för att hon är en kompentent politiker som 
hon sitter där utan för att fylla kvoten av utlandsfödda. Och hon uttrycker (att  
hon har) känslan av, att hon vid näst val kanske kommer bytas ut mot nästa 
invandrarkvinna.  

Att vara inkvoterad och användas som alibi kommer inte fram i intervjuerna 
hos några medelålders mäns berättesler. Här tycks det finnas en viktig skillnad 
mellan kvinnornas och männens erfarenheter. Trots att jag har ett litet empiriskt 
material, är det relevant att se skillnaden ur ett könsperspektiv och därmed som 
en trolig avspegling av  kvinnors underordning och begränsade utrymme i det 
svenska politiska livet (t.ex. Eduards 2002). Även om de medelålders männen 
också berättar om hur de förhåller sig till andras syn på dem som invandrare så 
berättar de inte om samma motstånd och utestängningsmekanismer som 
kvinnorna gör. Erfararenheten att dela migrationens svårigheter med andra 
invandrare förvandlas av dem till något som ger dem en särställning som de kan 
använda i sitt politiska arbete som svensk politiker. 

Clarissa: Så du känner inget tryck på dig att ta upp invandrarfrågor? 

Emin: Nej, jag tycker att det är ju fel och det är det som jag uppskattar hos 
partiet för min del, att bara för att jag är invandrare så ska jag inte ta hand 
om invandrarfrågor. Här .... är det faktiskt svenskarna som har tagit hand 
om invandrarfrågor och jag uppskattar det. Det är bra för det är ju fel 
annars; jaha här kommer Emin, som är invandrare, han är bäst på 
invandrarfrågor. Jag tycker att det är fel, utan jag tar frågor som passar 
mig och du tar de frågor som passar dig.  



406 

Varför tycker du att det är fel? 

Emin: Jag tycker att det är fel att om jag själv inte är medlem i partiet bara 
för invandrarnas skull, utan jag tycker att jag är en del av det här 
samhället, som jag har levt i. När jag kom hit var jag bara 21 år gammal, 
nu är jag 49, så jag har levt här 28 år. Mesta delen av mitt vuxna liv har 
jag varit här. Och då är det alla samhällsfrågor som rör mig. När det gäller 
invandrarfrågor, ska jag vara engagerad på samma sätt som du, som är 
svensk, som tycker att det är fel när det gäller en del av frågorna; 
integration, utanförskap osv. Så låt oss hand i hand bearbeta dom här 
frågorna, men och sen är det inte så att bara för att man är invandare, att 
man är bäst på invandrarfrågor. Det beror på vilken miljö man kommer 
ifrån, vilket samhällsskikt man är från osv. Så det blir ju fel på det sättet, 
men det kan ju finnas en och annan fråga, som är knuten till invandrare, 
som jag tycker att det är självklart att jag ska ta itu med; flyktingfrågor t 
ex . 

Två yngre politiker som trots att de vuxit upp i Sverige och skolats in i politiken 
genom politiska ungdomsförbund skildrar hur de motades in i ”invandrarburen” 
när de gick in i moderpartiet. Michele beskriver problemet med att vägra 
framträda utåt som representant för unga, kvinnliga invandrare. Det skulle vara 
ett sätt att synas, vilket krävs för att bli återvald som politiker, men hon vägrar 
ställa upp som representant för invandrare, för att (därigenom) motverka 
tänkandet i invandrare och svenskar och för att inte själv låsas in i 
invandrarkategorin. Hon anser också att en organisering av invandrare inom 
partiet skulle få till följd att särbehandlingen av invandrare stärks. 
Förväntningarna från andra chilenare att hon, som chilenare, skulle ta sig an 
deras sak, menar hon, likaså förstärker tänkandet i svenskar och invandrare. 

Ja och samtidigt brottas man med det här för att man tycker att frågorna är 
viktiga och man är jätte engagerad i dom, men om jag skulle lägga mig i 
den fållan så bryter man inte det här. 

Hennes strategi att vägra ta på sig arbetsuppgifter som hade med integration att 
göra delas av Carlos.

Carlos: Det är lite så att jag har väldigt medvetet valt att inte jobba med 
invandrarfrågor för det är en fälla, som man lätt, fast man är medveten om 
det, går i, och börjar jobba med invandrarfrågor. Då blir det 
internationella frågor ja, invandrare då och bla bla   Det försöker jag att 
inte göra i kommunen, jag har aldrig drivit de frågorna. 

Andra utnyttjade det tillskrivna invandrarskapet för att driva 
integrationsfrågorna något som de särskilt brann för. Bemötandet varierar 
emellertid mellan olika nivåer och olika delar av partierna. På en nivå kunde 
erfarenheten vara att de inte fick representera partiet i internationella 
sammanhang på grund av invandrarbakgrunden, trots en uppväxt i Sverige. 
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Medan på en annan nivå kunde den dubbla kompetensen ses som något 
värdefullt, som gjorde personen extra lämplig att representera partiet. Det 
framkommer som en skillnad mellan nationella och lokala sammanhang och 
som en skillnad mellan stora partier med mycket makt och många 
förtroendeposter och små partier, som främst har fritidspolitiker och kanske 
svårt att få aktiva medlemmar.

Alla beskriver en lång inlärningsprocess som de gått igenom för att förstå 
och kunna delta i det svenska politiska livet. De har lyckats ta sig in genom ett 
träget arbete i invandrar- och eller svenska organisationer eller genom 
långvarigt arbete i ett ungdomsförbund och därigenom precis som andra 
svenska politiker tidigt tillägnat sig ideologin, partikulturen och mötestekniken. 
De betonar svårigheten för invandrare att komma in i det svenska politiska 
arbetet på grund av de formella och utmejslade koderna och arbetsformerna. Få 
har mött svenska partikamrater som förstått deras svårigheter och tagit hänsyn 
till deras brist på erfarenhet och kunskap och deras arbetssätt har kritiserats. 
Men intervjuerna handlar också om svenska kamrater, som har hjälpt till med 
att lära ut spelreglerna. Det tycks emellertid mycket sällan handla om ett 
ömsesidigt närmande, istället utgör den svenska mötestekniken en icke 
förhandlingsbar och opåverkbar grund för den politiska verksamheten.  

Avslutning
Detta är ett första försök tolka några aspekter av ett rikt intervjumaterial. Jag har 
kombinerat ett transnationellt perspektiv med ett perspektiv på nationalstaten 
och har försökt visa hur de intervjuade politikernas dubbla identitet och existens 
konfronteras med särbehandlingen av ”invandrare” och tänkandet i invandrare 
och svenskar. Förenklat uttryckt, har jag velat visa en spänning som finns 
mellan å ena sidan en önskan eller ett krav att politiker med utländsk bakgrund 
ska finnas representerade i svenska partier, som representanter för andra 
invandrarna i den politiska församlingen. Det betyder att de väljs in som 
invandrare och inte som de mångfacetterade politiker de liksom de andra 
svenskarna är. Dvs. man kan säga att de görs till ett språkrör in i politiken för 
olika minoritetsgrupper. Å andra sidan finns det en rädsla för att skapa en 
kollektiv plattform för minoritetsgrupper inom partierna. För att accepteras 
tycks det dessutom kunskap om de svenska spelreglerna, som mötesteknik och 
politisk ideologi vara en förutsättning.  

Detta framstår som en dominerande berättelse i intervjuerna men det finns 
också en annan, mindre intensiv, som jag bara pekat på genom att markera att 
det finns variation i materialet. Det finns utsagor om tillhörighet till svenska 
sociala gemenskaper och om inkluderande bemötanden i olika svenska 
gemenskaper. Jag kommer att undersöka detta i mitt fortsatta arbete.  
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15. Att överbrygga klyftan mellan lag och 
handling: antidiskriminerings-
organisationernas verksamhet och 
allmänhetens ansvar 

ZENIA HELLGREN

Inledning
EU:s antidiskrimineringsdirektiv har försett svenska organisationer som arbetar 
mot rasism och diskriminering med ett kraftfullt redskap för att nå politiskt 
inflytande på ett nationellt plan. Samtidigt är aktörer som företräder 
antidiskrimineringsorganisationerna överens om att klyftan är djup mellan EU:s 
lagstiftning å ena sidan, och en bestående och utbredd etnisk diskriminering å 
andra sidan. Denna diskrepans mellan lag och handling utgör grunden för en 
ökad mobilisering bland antidiskrimineringsorganisationerna, där en central del 
av arbetet består i att informera allmänheten och försöka få till stånd en 
nationell samling mot rasism och etnisk diskriminering. 
Antidiskrimineringsorganisationerna har tveklöst en viktig roll för information 
och medvetandegörande, men kan inte ensamma åstadkomma ett samhälle fritt 
från diskriminering. Dessutom är antidiskrimineringsorganisationernas 
handlingsutrymme till viss del begränsat av de villkor som ställs för att få del av 
statliga bidrag och offentligt erkännas som organisation. Detta gör att många 
organisationer tystar ner kritiska röster av rädsla för att förlora ekonomiska 
medel och marginaliseras som rörelser. Inte minst försvåras arbetet för ett 
generellt erkännande av strukturell diskriminering, vilket är en central fråga för 
de flesta av de här organisationerna, av sådana omständigheter. Risken är 
därmed att föreställningar om etnisk diskriminering som en marginell företeelse 
reproduceras och normaliseras, och att vardagsrasism och dold diskriminering 
samt den svenska majoritetsbefolkningens roll i integrationsprocessen förblir 
perifera frågor i den offentliga och politiska debatten. En stor del av de 
uppgifter som redovisas i det här kapitlet bygger på intervjuer med företrädare 
för ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Integrationsverket samt en 
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rad olika antidiskrimineringsorganisationer, NGOs och etniska organisationer 
som jag har genomfört under 2005 i samband med ett EU-projekt (Hellgren 
2005), samt på uppgifter från en annan delrapport inom samma projekt (Carson 
2005)1.

Begreppsförklaring: invandrare, rasism, etnisk diskriminering
Innan jag fortsätter att beskriva antidiskrimineringsarbetet i Sverige vill jag säga 
några ord om valet av begrepp, med tanke på den oklarhet som präglar de 
laddade begreppen invandrare, rasism och etnisk diskriminering. Det är min 
utgångspunkt att begreppet invandrare2, som ofta används slarvigt om 
människor som är födda i Sverige och därmed omöjligen kan ha invandrat, 
många gånger är destruktivt och skapar en onödig tudelning i ”vi och dom”. Att 
kategorisera en individ som ”invandrare” kan i själva verket vara en del av en 
omedveten diskriminering, där människor betraktas som avvikande och icke-
svenska på grund av sitt namn eller sin hår- och hudfärg. Handen på hjärtat, är 
det den nyinflyttade norrmannen eller den svenskfödda kvinnan med rötter i 
Iran gemene man betraktar som ”invandrare”? Det finns tvivelsutan en 
rasdimension av denna kategorisering och etniska diskriminering, vilket också 
stöds av samtida forskning som visar att människor med ”utomeuropeiskt” eller 
”icke västerländskt” utseende möter störst svårigheter på arbetsmarknaden (de 
los Reyes och Wingborg 2002).  

I Sverige har det länge varit tabubelagt att diskutera betydelsen av 
(föreställningar om) ras i relation till samhälleliga maktstrukturer, och rasism 
har ofta kopplats till våldsbenägna högerextremister. Genom att söka en öppen 
dialog, och ett erkännande också av kontroversiella frågor som betydelsen av 
fenotypiska drag i relation till etnisk diskriminering, kan möjligen ett steg tas 
mot ett mer ärligt och konstruktivt antidiskrimineringsarbete. Flera av mina 
intervjupersoner har dessutom uttryckt en önskan om att så långt som möjligt 
undvika begreppet invandrare, eftersom de ser detta som en stigmatiserande och 
felaktig etikett, som representerar ett av kärnproblemen med diskriminering – 
att många svenskfödda människor inte riktigt anses höra hemma här. Därför 
talar de hellre om etniska organisationer än om invandrarorganisationer, vilket 
också jag kommer att göra i det här kapitlet. Att helt undvika ordet invandrare 
är svårt, och ibland har jag heller inte lyckats med det. Huvudsaken är kanske 
att begreppet problematiseras, och att vi vågar erkänna dess stigmatiserande 
innebörd. 

När det gäller de ofta använda men sällan problematiserade begreppen rasism 
och etnisk diskriminering vill jag understryka att jag här inte i första hand syftar 

1 Jag vill tacka Marcus Carson för hans kloka och genomtänkta kommentarer. De har 
varit till stor hjälp under arbetet med det här kapitlet. 
2 Ordet invandrare har varit ett generellt accepterat, om än inte sällan nedsättande 
begrepp. Frågan är om inte ”invandrare” i själva verket ofta är ett mer värdeneutralt sätt 
att säga ”svartskalle” (de los Reyes och Mulinari 2005: 121) 
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på extrema ideologier, där människor med en viss hudfärg eller etnisk bakgrund 
uttryckligen betraktas som underlägsna andra. Rasism tar sig ofta betydligt mer 
subtila uttryck, där människor på ett mer eller mindre omedvetet plan 
kategoriserar och värderar andra utifrån en uppfattning om ”rastillhörighet”3

eller etnicitet. Att diskriminera innebär att göra skillnader mellan människor på 
grundval av sådana kategoriseringar i en situation där dessa inte är relevanta, till 
exempel vid anställning, lägenhetsuthyrning eller i en krogkö. Etnisk 
diskriminering kan också ta sig än mer osynliga uttryck, som när ”goda 
svenskkunskaper” krävs i en platsannons trots att detta inte är nödvändigt för att 
utföra arbetet (Lipponen m. fl. 2006). Diskriminering definieras av FN:s 
konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (ICERD) som 
”varje åtskillnad, uteslutning, inskränkning eller förmån baserad på ras, hudfärg, 
börd eller nationell eller etnisk härkomst, vilka har till syfte eller verkan att 
upphäva eller försämra erkännandet, åtnjutandet eller utövandet på likställd fot 
av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på samhällslivets politiska, 
ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden” (www.sfn.se, min
kursivering). Teun Van Dijk för definitionen ett steg längre och menar att 
rasism och diskriminering är ett socialt maktsystem där en grupp dominerar 
över andra (Van Dijk 2005: 1-2). Marcus Carson och Tom Burns väljer 
dessutom att beskriva rasism som “resultatet av en viss form av fördomar i 
kombination med makt som på ett systematiskt sätt berövar medlemmar av 
mindre privilegierade grupper i samhället deras medborgerliga rättigheter” 
(Carson och Burns 2006, min översättning). Det är ett tolkningssätt som jag 
delar, och är vad som avses med begreppen rasism och etnisk diskriminering i 
det här kapitlet.   

3 Vilket i sig är en felaktig kategorisering, eftersom det bara finns en människoras. 
Uppfattningen om olika ”raser” fortlever dock, inte minst inom anglosaxisk forskning 
och litteratur, samt till och med i FN:s konvention om avskaffande av alla former av 
rasdiskriminering (ICERD) som synes ovan. "Ras" är en social konstruktion, vilken 
som vi vet har haft tragiska konsekvenser för mänskligheten under historiens lopp. 
Samtidigt handlar etnisk diskriminering inte bara om etnicitet eller någon form av 
”kulturrasism”. Det finns även en fenotypisk dimension som bygger på föreställningar 
om olika "raser" och deras (olika) värde, och som är viktig att inte glömma bort i 
diskussionen om diskrimineringens orsaker. Uppfattningen om olika raser är 
inneboende i begreppet rasism, och flera av antidiskrimineringsorganisationerna gör i 
praktiken sällan åtskillnad mellan rasism och etnisk diskriminering. Möjligen kan man 
säga att rasism, mer eller mindre omedveten, ligger till grund för etnisk diskriminering, 
som ju är en handling och inte en värdering i sig (man diskriminerar på grund av 
värderingar, eller för den delen, på grund av ett helt samhälles värderingar och 
funktionssätt som återspeglas i och reproduceras av den enskilde på ett omedvetet plan).
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Skärpt lagstiftning, bestående diskriminering 
Sverige har under de senaste åren anpassat sin lagstiftning till EU:s 
antidiskrimineringsdirektiv och infört lagar mot etnisk diskriminering. Den 1 
juli 2003 skärptes den tidigare lag från 1999 som förbjöd diskriminering i 
arbetslivet och på högskolor, och kom att gälla en rad samhällsområden som 
bland annat socialtjänsten, sjukvården och vid köp av varor och tjänster. Lagen 
har sedan skärpts ytterligare under 2005. Dessutom ligger bevisbördan på den 
som anklagas för diskriminering, det vill säga denne måste kunna visa att 
diskriminering inte har förekommit (www.do.se). Att anpassa svensk 
lagstiftning till europeiska direktiv har i sig inte varit någon speciellt 
komplicerad process. Flera av intervjupersonerna menar att detta är logiskt, då 
svenska politiker av tradition är måna om Sveriges goda internationella rykte 
som företrädare för jämlikhet och mänskliga rättigheter. Det är dock viktigt att, 
som rättssociologen Reza Banakar poängterar, ha i åtanke att lagar mot 
diskriminering visserligen är nödvändiga men knappast tillräckliga för att 
bekämpa etnisk diskriminering (Banakar 1994: 137). Orsakerna till problemen 
med att efterleva lagarna måste sökas på flera nivåer. Dels saknas det 
fortfarande rättspraxis på området, och det är ofta svårt att bevisa att 
diskriminering verkligen ägt rum. Dessutom spelar allmänhetens attityder i 
slutändan en avgörande roll för om en ofta osynlig och subtil diskriminering 
kommer att fortgå i det vardagliga livet, eller om negativa mönster kan brytas 
och Sverige på allvar utvecklas till ett jämlikt mångkulturellt samhälle. 
Samtidigt som antidiskrimineringsarbetet alltså tagit ett stort steg framåt 
juridiskt sett, är den etniska diskrimineringen ett omfattande problem i det 
svenska samhället. DO sammanfattar situationen med följande ord: 

“Många människor blir diskriminerade i Sverige idag. Man kan nekas arbete, 
bostad eller banklån enbart på grund av ett utländskt namn, utseende eller annan 
religion. Svenska beslutsfattare har länge befunnit sig i förgrunden när det gäller 
mänskliga rättigheter på en internationell nivå. Det är tydligen mycket svårare att 
ta upp de här problemen på hemmaplan” (DO 2005). 

Etnisk diskriminering har egentligen inte på allvar uppmärksammats som ett 
samhällsproblem i Sverige förrän relativt nyligen. Paul Lappalainen och Marcus 
Lundgren (2004) har undersökt hur lagar mot könsdiskriminering har 
behandlats i Sverige jämfört med lagar mot etnisk diskriminering, och 
poängterar att mottagligheten för genusfrågor varit betydligt större. Till exempel 
kom den första jämställdhetslagen 1980, medan det inte fanns någon lag som 
erbjöd ett jämförbart skydd mot etnisk diskriminering på arbetsmarkanden 
förrän 1999. Lappalainen och Lundgren frågar sig om det varit lättare för 
makthavare att acceptera kvinnorörelsens krav på en effektiv lagstiftning, 
eftersom föreställningen om etniskt betingad ojämlikhet inte passat in i Sveriges 
självbild.
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Arbetet mot etnisk diskriminering försvåras enligt DO av problemen med att 
tillämpa de lagar som finns. Rättspraxis saknas ännu på området, och även om 
bevisbördan numera ligger på den som anklagas för att diskriminera är det ofta 
svårt att gå vidare rättsligt då ord står mot ord. Det är också svårt att avgöra vad 
som är diskriminering, till exempel då en arbetsgivare föredrar en svensk till ett 
jobb. ”Om Albert Einstein kommit till Sverige hade han blivit städare” skrev 
SACO i en rapport från mitten av 90-talet om högutbildade invandrares 
ställning på den svenska arbetsmarknaden (Banakar 1994: 139). Vikten av att 
”passa in” och ”vara en i laget” är enligt flera av intervjupersonerna en central 
del av den svenska kulturen och viktig inte minst i arbetslivet, ibland sannolikt 
på bekostnad av meriter och kompetens. Flera antidiskrimineringsaktörer stöder 
förslag på anonyma jobbansökningar och i högre grad meritbaserade 
rekryteringssystem, liknande de antagningsprov för anställning som tillämpas 
inom EU. Några anser också att straffen för diskriminering bör skärpas 
avsevärt; ”ett företag som diskriminerar ska gå i konkurs om det avslöjas” 
(Carlos Rojas Beskow, intervju 2005). Dessutom behövs ökad information om 
gällande lagar – både arbetsgivare och de som drabbas av diskriminering har 
enligt DO fortfarande bristande kunskaper om diskrimineringslagarna. Enligt 
Antidiskrimineringsbyråernas nätverk är det inte mer än 5 procent av de 
personer som upplever sig ha utsatts för etnisk diskriminering som väljer att 
anmäla detta.  

Vid början av 2007 hade totalt 8 fall av etnisk diskriminering tagits till 
arbetsdomstolen, vilket motsvarar mindre än 1 procent av det totala antalet 
anmälningar.   Endast ett av dessa fall ledde till fällande dom. Det gällde en 
kvinna av bosniskt ursprung som blivit diskriminerad vid en rekrytering av 
personal för marknadsundersökningar per telefon på grund av en lätt brytning, 
och som tilldömdes ett skadestånd på 40 000 kronor. Några förlikningar har 
också skett, bland annat i fallet med ett romskt par som nekades tillträde till 
badanläggningen på Hotell Statt i Eskilstuna. Hotellet dömdes först att betala 
200 000 kronor i skadestånd till paret, men vägrade senare att genomföra 
betalningen. Summan fastställdes slutligen i Högsta domstolen till 25 000 
kronor vardera (Linus Kyrklund, intervjuer 2006 och 2007).  

Antidiskrimineringsadvokaterna på DO upplever att arbetsmarknaden är det 
mest problematiska området. Att ändra arbetsgivares attityder är en mycket svår 
och tidskrävande process, tror de. Tidigare forskning analyserar också 
betydelsen av den svenska självbilden, och menar att den utbredda 
uppfattningen om Sverige som ett öppet och tolerant samhälle, där rasism och 
diskriminering är marginella företeelser som begränsas till att utövas av 
högerextrema rörelser eller enskilda individer, leder till att 
antidiskrimineringsarbetet försvåras. Dessutom ter sig bilden av Sverige som ett 
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kulturellt homogent land seglivad, trots att en femtedel av befolkningen idag är 
utlandsfödd eller har två utlandsfödda föräldrar (Carson 2005)4.

Mot ett erkännande av strukturell diskriminering? 
För att möjliggöra en seriös analys av orsakerna till den bestående etniska 
diskrimineringen ter det sig centralt att självkritiskt granska de sociala och 
institutionella strukturer som vi alla är en del av och dagligen bidrar till att 
reproducera. Banakar pekar i sin avhandling om rättsväsendets sätt att hantera 
konflikter i ett mångkulturellt samhälle på det problematiska i att man generellt 
sett fokuserat på invandrarna själva, och inte på exempelvis arbetsgivarna, då 
man diskuterar diskriminering (Banakar 1994: 149). Lappalainen och Lundgren 
(2004) tar upp samma problematik tio år senare, och hävdar att det saknas ett 
kritiskt granskande av majoritetsbefolkningens roll i integrationen inom dagens 
politiska och akademiska debatt. Ett erkännande av strukturell diskriminering 
innebär att erkänna sin roll i ett privilegiesystem byggt på etnisk tillhörighet, 
menar de, och hänvisar till det forskningsfält som i USA ofta kallas Critical 
Whiteness Studies. I Sverige har vi ofta fokuserat på invandrares brist på makt 
och resurser, men sällan på de mekanismer som avgör tillträde till makt och 
resurser, hävdar Lappalainen och Lundgren. Enskilda fall av framgångsrika 
invandrare är heller inget bevis på allas lika möjligheter. Flera av de intervjuade 
representanterna för etniska organisationer kritiserar användandet av ”alibin” 
för att förneka strukturella problem. ”Att en svart medborgare blivit 
borgmästare eller kommit in i Högsta domstolen är givetvis betydelsefulla 
händelser men de har knappast något värde i sig (…) om de inte ingår i en 
samhällelig process som i grunden förvandlar de etniska relationerna”, menar 
Banakar, och understryker att den etniska diskrimineringen dessutom blir en 
klassfråga, då diskriminering på arbetsmarknaden hindrar social rörlighet och 
diskriminering på bostadsmarknaden cementerar den fysiska segregationen 
(Banakar 1994: 160).      

Det råder konsensus bland de intervjuade antidiskrimineringsaktörerna om 
att etnisk diskriminering är ett strukturellt problem i Sverige. Under senare år 
har det också blivit en central uppgift för antirasism- och 
antidiskrimineringsorganisationer att motverka strukturell diskriminering, något 

4 För en mer utförlig diskussion om hur majoritetsbefolkningens kollektiva självbild och 
uppfattning om ”vi” och ”de andra” färgas av en kulturellt konstruerad syn på nationen 
och nationell tillhörighet, samt hur en stark nationell identitet försvårar samexistens på 
lika villkor mellan olika etniska grupper och tar sig destruktiva uttryck som strukturell 
diskriminering, se Lipponen S. ”Nationalism, etik och livsåskådning: Om den kulturellt 
konstruerade självbilden hos oss och de andra”, s.57-66 i Teologisk tidskrift 2005/4.
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de ofta upplever som problematiskt eftersom detta fortfarande är ett politiskt 
kontroversiellt och omstritt begrepp. Flera av organisationerna menar att det 
finns ett utbrett motstånd mot det sättet att analysera etnisk diskriminering, och 
att diskriminering fortfarande tenderar att betraktas som ett individuellt och 
marginellt problem, vilket gör majoritetsbefolkningen mindre mottaglig för att 
analysera sin egen roll. Att relatera rasism till högerextremism, och förneka 
existensen av en utbredd vardagsrasism och dold diskriminering, leder dessutom 
sannolikt till att ansvaret för en misslyckad integration läggs på de etniska 
minoriteterna, och att deras svårigheter på arbetsmarknaden kopplas samman 
med eventuella språkliga tillkortakommanden eller en ”ovilja att anpassa sig”.

En tänkbar orsak till motståndet mot strukturella förklaringar kan enligt 
Lappalainen och Lundgren (2004) vara att man ogärna ser sin egen 
(privilegierade) position som strukturellt betingad. De statliga utredningarna om 
strukturell diskriminering som leddes av Masoud Kamali respektive Paul 
Lappalainen (Kamali: www.sou.gov.se/maktintdiskrim; Lappalainen: 
www.sou.gov.se/strukturell) kan betraktas som signaler på ett ökat erkännande 
av etnisk diskriminering som ett strukturellt problem, samt att ett skifte har skett 
från fokus på invandrarna själva till den institutionella kontexten. Samtidigt 
vittnar den kraftiga kritik som riktats mot i synnerhet Kamalis utredning om hur 
kontroversiell den här frågan är. Maktskiftet i september 2006 ökar knappast 
mottagligheten för strukturella förklaringsmodeller. Den borgerliga regeringen 
har dessutom redan beslutat att stoppa finansieringen av Centrum mot rasism 
från och med 2008.  

Lika kontroversiella som frågan om strukturell diskriminering är föreslagna 
åtgärder mot diskriminering som positiv särbehandling eller etnisk kvotering. 
Sådana åtgärder bygger på ett erkännande av att alla grupper inte har samma 
möjligheter i formellt jämlika samhällen, och att den politiska sfären i 
västerländska demokratier inte är representativ eftersom den inte reflekterar 
befolkningens mångfald. Syftet är enligt mångkulturalistiska teoretiker som 
Charles Taylor och Will Kymlicka, vilka förespråkar positiv särbehandling, att 
korrigera ett ”systemfel” som prioriterar en viss typ av individ framför andra. 
En mer representativ politisk struktur skulle i högre grad inkludera etniska 
minoriteter, kvinnor, fattiga, handikappade och så vidare. Positiv särbehandling 
eller kvotering bör enligt Kymlicka betraktas som en tillfällig lösning – när 
diskrimineringen utplånats skulle sådana åtgärder inte längre vara nödvändiga 
(Kymlicka 1995:32-33, Taylor 1994).  

Principen om likabehandling är djupt rotad i den svenska föreställningen om 
jämlikhet, som bygger på klassiskt liberala, universalistiska ideal. Nyligen 
hamnade frågan i fokus då Uppsala universitets initiativ att reservera 10 procent 
av utbildningsplatserna för studenter med utländsk bakgrund ledde till åtal, då 
två etniskt svenska studenter nekats tillträde till juristlinjen trots högre betyg än 
de studenter med utländsk bakgrund som antogs istället. Universitetet förlorade 
rättegången, med motiveringen att deras handlande var diskriminerande. 
Nyligen fastslog dessutom Högsta domstolen att de båda svenska studenterna 
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fallit offer för etnisk diskriminering, och de tilldömdes 75 000 kronor vardera i 
skadestånd. Förespråkare för positiv särbehandling menar att principen om 
likabehandling riskerar att förbli blind för strukturell ojämlikhet och därmed 
gynna majoritetsbefolkningen, som definierar rådande strukturer (Omi, 1994; 
Sawyer, 2004). Det råder dock ingen konsensus bland antidiskrimi-
neringsorganisationerna om huruvida positiv särbehandling eller kvotering är 
lämpliga metoder för att komma tillrätta med den etniska diskrimineringen, 
även om flera av dem, bland annat på DO, är positiva till idén.      

De ideella organisationerna i Sverige är välorganiserade och institutiona-
liserade, och ofta nära knutna till staten både ekonomiskt och vad gäller 
ramarna för verksamheten (Hobson m.fl. 2005). Lappalainen och Lundgren 
(2004) menar dock att starka NGOs, som kan se till att arbetet mot rasism och 
diskriminering bedrivs mer effektivt, saknas i Sverige. De jämför med 
Nederländerna, Kanada, USA och Storbritannien, som infört diskriminerings-
lagar tidigare – och som anses ha de mest effektiva lagarna mot diskriminering 
– och pekar på förekomsten av starka och inflytelserika NGOs i dessa länder. 
Khaled Assel på Integrationsverket säger sig se tendenser till ett mer aktivt och 
engagerat civilsamhälle i kampen mot rasism och diskriminering, men menar 
samtidigt att svenska NGOs länge varit för beroende av staten, vilket hämmat 
deras kreativitet. Han är dock positiv till den aktuella utvecklingen, bland annat 
Centrum mot rasism som startade 2003 på initiativ av en rad 
frivilligorganisationer (Khaled Assel, intervju 2005).     

I det följande kommer jag att diskutera olika sorters organisationer som 
arbetar mot etnisk diskriminering i Sverige. Deras verksamhet kan delas in i två 
huvudsakliga områden: dels att delta i beslutsfattandeprocesser och påverka den 
politiska dagordningen, dels att informera etniska minoriteter om deras 
rättigheter samt öka allmänhetens kunskap om etnisk diskriminering och verka 
opinionsbildande. I den opinionsbildande delen av arbetet ingår dessutom 
mobilisering mot rasistiskt våld eller andra händelser som riskerar att öka 
främlingsfientliga tendenser i samhället.  

De etniska organisationernas fokus – från integration till 
antidiskriminering? 
Rasism och diskriminering är i regel en viktig del av de etniska 
organisationernas program. Samtidigt har dessa sedan början av 1990-talet 
styrts av statliga krav på att aktivt verka för integration, vilket bland annat varit 
ett villkor för finansieringen. Detta har av flera forskare betraktats som 
problematiskt, eftersom man menar att en sådan styrning uppifrån berövat de 
etniska minoriteterna deras politiska röst. Rädslan att förlora statliga medel har 
lett till att mer kritiska röster inom föreningarna tystats (Schierup 1991, 
Bengtsson och Borevi 2004). Det är en bild som bekräftas av flera av de 
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representanter från etniska föreningar som jag har intervjuat. Några hävdar att 
de visserligen inbjuds till att delta i politiska beslutsprocesser, men bara då 
beslutet i praktiken redan är fattat: ”det är ett spel för gallerierna, man måste 
kunna säga att de etniska föreningarna har yttrat sig för att ge besluten 
legitimitet” (Valerio Re, intervju 2005). Paraplyorganisationen SIOS:s 
(Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige) verksamhetssekreterare 
beskriver organisationens syfte som att uppnå politiska förändringar, men menar 
samtidigt att det är avgörande att inte stöta sig med myndigheter och få det 
statliga stödet indraget, eftersom de då skulle förlora tillträde till offentliga 
arenor där de kan framföra sina åsikter. Därför koncentrerar sig SIOS istället på 
vad de kallar ”mjuka frågor”, som stöd till polio- och trafikskadade med 
utländsk bakgrund (Milinko Mijatovic, intervju 2004). Relationen mellan de 
statliga villkoren för finansiering och de frivilliga organisationerna framstår 
som aningen paradoxal, då organisationerna upplever villkoren som en 
begränsning samtidigt som de är beroende av finansieringen och formulerar sina 
agendor från utgångspunkten att inte stöta sig med makthavare. Istället för att 
förändra maktstrukturer underifrån styrs de aktörer som representerar 
gräsrotsnivån ovanifrån. Därmed riskerar själva aktivismen att urholkas.    

Flera av de intervjuade aktörerna har också upplevt att de motarbetats av 
myndighetsföreträdare, som snarare sett de etniska organisationerna som hinder 
för integrationsarbetet än som de ”skolor i demokrati” de anser sig vara. SIOS:s 
verksamhetssekreterare hävdar att staten velat att de etniska organisationerna 
ska bedriva ”envägsinformation”, det vill säga arbeta för en integration av de 
etniska minoriteterna in i det svenska samhället utifrån de definitioner av 
”integration” som formulerats politiskt, istället för att själva tillåtas spela en 
aktiv roll för en problematisering och (om)definition av integrationsbegreppet.
Nu menar han att samma sak riskerar att ske med antidiskrimineringsarbetet 
(Milinko Mijatovic, intervjuer 2004-2006). Sociologen Lena Södergran anser att 
utformningen av integrationspolitiken skedde på fel sätt från början, eftersom 
man skapade en politik för, och inte med, invandrare. Etniska minoriteter och 
invandrare diskriminerades därmed redan genom det sätt på vilket politiska 
riktlinjer formulerades. Såväl företrädare för Integrationsverket som 
representanter för SIOS bekräftar den här bilden, och menar att de etniska 
föreningarna kunde ha tillfört mycket om de inbjudits att delta i utformningen 
av integrationspolitiken. Södergran menar dessutom att en problematisering av 
begreppet ”integration” och dess relation till etniska minoriteter saknats. Är till 
exempel alla som betraktas som etniskt svenska automatiskt välintegrerade i 
samhället? Även Bo Bengtsson och Karin Borevi ifrågasätter i sin studie av det 
svenska föreningslivet de integrationskrav som ställts på etniska föreningar. 
Deras resultat visar att människor med invandrarbakgrund ofta diskrimineras 
inom ”svenska” föreningar, och de menar att kravet på ett integrationsfrämjande 
arbete därför borde ställas på alla föreningar (Södergran 2000: 4-19, Bengtsson 
och Borevi 2004).  
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En tolkning av begreppet integration som en fråga om invandrares och 
etniska minoriteters anpassning till det svenska majoritetssamhällets normer 
riskerar att bli blind för den diskriminering som drabbar den ”avvikande”, en 
diskriminering som i sig förhindrar en lyckad integrationsprocess5. Det finns 
dock tendenser som pekar på att ett skifte håller på att ske i synen på 
integration. Istället för att ensidigt fokusera på invandrarnas och de etniska 
minoriteternas integration in i det svenska samhället har allt fler börjat betrakta 
integrationen som en ömsesidig process, där även den svenska 
majoritetsbefolkningen har ett ansvar. Detta märks bland annat genom att 
Integrationsverket definierar förverkligandet av ”det integrationspolitiska målet 
om ett samhälle för alla oavsett etnisk bakgrund” som en fråga för den svenska 
allmänheten (Integrationsverkets rapportserie 2005:02: 24). En central del i 
erkännandet av strukturell diskriminering är därför att omformulera 
integrationsbegreppet. Lappalainen och Lundgren (2004) föreslår att man talar 
om svenskars integration in i ett mångetniskt samhälle, istället för invandrares 
integration in i ett svenskt samhälle. I grunden handlar det om att bygga ett 
fungerande mångkulturellt samhälle, där hudfärg, namn, religion eller etnicitet 
saknar betydelse för en människas möjligheter i livet. Att komma till rätta med 
problem som etniskt relaterad diskriminering och underordning är enligt 
Södergran (2000: 4-19) en avgörande fråga för Sveriges fortsatta utveckling 
som demokrati och välfärdssamhälle.   

Det finns några transetniska förbund i Sverige, bland annat Immigranternas 
Riksförbund och SIOS, även om den övervägande majoriteten av 
invandrarorganisationer bildades på basis av etnicitet eller nationalitet, som en 
del i den mångkulturella invandrarpolitik som utformades i Sverige på 1970-
talet. Enligt Carl-Ulrich Schierup ledde denna organisering till en depolitisering 
och en kulturisering, där invandrarorganisationers sociokulturella roll betonades 
på bekostnad av politiskt deltagande och inflytande, och en transetnisk 
formulering av invandrarnas gemensamma intressen förhindrades (Schierup 
1991). Etniska föreningar har dessutom stundtals präglats av interna konflikter 
och splittring (Emami 145-175). Samtidigt framstår den uppmärksamhet som 
riktas mot problemet med etnisk diskriminering som något av en röd tråd bland 
den mångfald som utmärker föreningsaktiva invandrares intressen och 
ambitioner. Abbas Emami (2003: 76-80) beskriver hur den diskriminering 
många sverigeiranier upplever på arbetsmarknaden tagits upp av de iranska 
föreningarna, och kommit att bli en av deras huvudfrågor. Att ha utsatts för 
etnisk diskriminering är också något i stort sett alla aktörer med 
invandrarbakgrund som jag intervjuat har erfarenhet av. Agendan om 
antidiskriminering skulle alltså kunna sägas utgöra basen för en potentiellt ökad 

5 Dessutom är naturligtvis en sådan tolkning orealistisk, eftersom den betraktar det 
”svenska samhällets normer” som något fast och beständigt, vilket i sin tur bygger på en 
föreställning om det svenska samhällets kulturella homogenitet (Carson 2005). 
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transetnisk mobilisering, som enar de etniska organisationerna över nationella 
och kulturella gränser.  

Transetniskt engagemang för att mobilisera allmänheten
Antirasism och antidiskriminering är en viktig del av agendan för ett flertal 
större frivilligorganisationer med en mer allmän inriktning, till exempel 
Amnesty, Röda korset och Caritas. Det finns också en rad organisationer och 
rörelser som helt riktat in sin verksamhet på att bekämpa rasism och 
diskriminering, och som inte sällan samarbetar med de etniska organisationerna. 
Centrum mot rasism (www.centrummotrasism.nu) och Nätverket mot rasism 
(www.nmr.nu) utgör sådana exempel6. Andra antirasismorganisationer är 
Hasans vänner (www.hem.passagen.se/hasans), som startade som en 
solidaritetsrörelse med ett av Lasermannens offer, samt 5i12-rörelsen 
(www.5i12.com). Gemensamt för den här formen av nätverk eller 
paraplyorganisationer är deras transetniska sammansättning, där både etniska 
svenskar och olika minoriteter samarbetar för att motverka rasism och etnisk 
diskriminering och främja bilden av det mångkulturella samhället som 
någonting positivt. För bland andra Centrum mot rasism utgör arbetet för ett 
erkännande av strukturell diskriminering en central del av verksamheten 
(Mkyabela Sabuni, intervju 2005). Strukturell diskriminering är dock inte en 
fråga som tas upp av alla organisationer med uttalat antirasistiska ambitioner. 
Det är naturligtvis svårt att bortse från den politiska laddningen hos ett 
erkännande av strukturella faktorer bakom rasism och etnisk diskriminering. 
Stora sociala organisationer som Röda korset undviker i regel 
ställningstaganden som kan uppfattas som politiska, och betonar istället 
humanism och mänskliga rättigheter som en grund för sin verksamhet. Flera 
antirasismorganisationer riktar dessutom uteslutande in sig på att motarbeta 
rasism och högerextremism, och riskerar därmed – trots goda föresatser – att 
bidra till stärkta kopplingar mellan rasism/diskriminering och högerextremism. 
En sådan koppling riskerar, som jag diskuterat ovan, att avleda 
uppmärksamheten från den dolda rasism som tar sig subtila uttryck i det 
vardagliga handlandet. Den sortens rasism är allra svårast att blottlägga, och 
därmed också att motarbeta.  

Efter det att lagen mot etnisk diskriminering skärptes under 2003 förstärktes 
formellt sett DO:s redskap mot etnisk diskriminering. Dessutom grundade man 
Antidiskrimineringsbyråernas nationella nätverk, som bygger på ideellt arbete 
och som bland annat informerar grupper som riskerar att utsättas för etnisk 
diskriminering om deras rättigheter, samt bistår personer som väljer att göra en 

6 Centrum mot rasism startades 2003 som en paraplyorganisation där mer än 100 etniska 
och antirasismorganisationer samlades; Nätverket mot rasism har omkring 90 
medlemsorganisationer.  
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anmälan. Antidiskrimineringsbyråerna finns i ett flertal svenska städer och 
bedriver ett nära samarbete med DO (www.adb-stockholm.org). Hos DO vittnar 
man dock om ett flertal omständigheter som försvårar en effektiv tillämpning av 
diskrimineringslagen. Vid sidan av den brist på rättspraxis, låga 
anmälningsbenägenhet och de svårigheter med bevisningen som diskuterats 
ovan pekar de antidiskrimineringsadvokater jag har intervjuat på ett djupare och 
kanske än mer svåråtkomligt problem. Det handlar återigen om den svenska 
allmänhetens, majoritetsbefolkningens, attityder och vardagliga beteende, som 
jag hittills nämnt i samband med begreppet ”vardagsrasism”. En av de 
intervjuade advokaterna menar att etnisk diskriminering närmast är en icke-
fråga för allmänheten, och jämför med den mobilisering som skett kring 
könsdiskriminering. Han tror att en orsak till att könsdiskriminering fått mer 
uppmärksamhet är att ”alla har ett kön”, medan etnisk diskriminering i princip 
inte är intressant för dem som inte direkt berörs, det vill säga 
majoritetsbefolkningen. Bristen på intresse för frågan underlättar naturligtvis 
inte för ett ifrågasättande av våra egna djupt liggande, kanske rentav 
omedvetna, värderingar.

”När det gäller jämställdhetsarbete kanske Sverige är mer av ett pionjärland. 
Men när det gäller etniska frågor…det kommer att ta tid.  Kan man få en stor 
nationell samling kring de här frågorna kan man komma långt”. (Johan 
Hjalmarsson, DO, intervju 2005) 

Både de representanter för antidiskrimineringsorganisationer jag har intervjuat 
och intervjupersonerna i en annan rapport inom samma projekt (Carson, 2005) 
delar uppfattningen att intresset för etnisk diskriminering är svagt hos 
majoritetsbefolkningen. Såväl institutionella aktörer som företrädare för ideella 
antidiskrimineringsorganisationer är överens om att deras kanske viktigaste 
uppgift är att mobilisera allmänheten kring de här frågorna, för att skapa en 
ökad medvetenhet om vad diskriminering är, och åstadkomma en 
attitydförändring hos ”vanliga människor”. En företrädare för Integrations-
verket, som har täta kontakter med bland andra Centrum mot rasism och 
Antidiskrimineringsbyråernas nätverk, tror att den ökade mobiliseringen bland 
antidiskrimineringsorganisationerna så småningom kommer att få positiva 
resultat. Han menar att de flesta svenskar förkastar rasistiska idéer7, men att den 
som inte själv drabbas inte heller bryr sig särskilt mycket om problemet med 
diskriminering. Han betonar också vikten av att fler människor med 
invandrarbakgrund engagerar sig i de etablerade politiska partierna, vilket inte 
heller är oproblematiskt eftersom aktuell forskning visar att den etniska 

7 Man bör dock ha i åtanke att det långt ifrån är omöjligt att i ord förkasta rasistiska 
idéer, som man sannolikt förknippar med öppet rasistiska sammanslutningar, och 
samtidigt i handling göra skillnad på människor utifrån deras hudfärg, namn eller 
kulturella och religiösa tillhörighet. 
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diskrimineringen fortfarande hindrar ett politiskt engagemang på lika villkor 
med majoritetsbefolkningen (Edfast Ljungberg 2004).   

När Centrum mot rasism grundades 2003 tog man fasta på vikten av att 
mobilisera allmänheten. Aktivister reste runt i landet för att engagera 
företrädare för civilsamhället, bland andra gräsrotsrörelser, 
folkrörelseorganisationer, Svenska kyrkan och väletablerade NGOs som Rädda 
barnen, för att informera om hur de kan använda EU:s antidiskriminerings-
direktiv i sitt arbete. Mkyabela Sabuni på Centrum mot rasism tror att en stor 
del av problemet med diskriminering består i bristande kunskap och förståelse 
för fenomenet. Sabuni föreslår införande av ämnen som antidiskriminering och 
mänskliga rättigheter på schemat i grundskolan, eftersom människors attityder 
ofta grundläggs på ett tidigt stadium och är svårare att förändra senare i livet. 
Centrum mot rasism menar att det är viktigt att engagera politiker och 
beslutsfattare mot diskriminering, och vill aktivt rekrytera fler institutionella 
aktörer till sin verksamhet. Flera av de intervjuade antidiskrimineringsaktörerna 
tror att den yngre generationen politiker är mer medveten om problemen med 
etnisk diskriminering, och nämner särskilt Miljöpartiet som ett positivt exempel. 
Överhuvudtaget tror de flesta att den unga generationen svenskar är mer positivt 
inställda till det mångkulturella samhället, vilket ger hopp om en positiv 
utveckling. Samtidigt fortsätter både diskriminering och  främlingsfientlighet att 
vara allvarliga samhällsproblem (Mkyabela Sabuni m.fl., intervjuer 2005;  
Carson 2005).    

Vikten av att öka majoritetsbefolkningens engagemang i de här frågorna och 
få svenska folket att se det mångkulturella samhället som en naturlig del av 
Sverige, inte som ett problem, är en återkommande poäng bland de intervjuade 
aktörerna. Grunden för ett sådant engagemang är medvetenhet, och information 
om etnisk diskriminering är följaktligen en viktig del av 
antidiskrimineringsorganisationernas arbete. Förutom information som syftar 
till att påverka majoritetsbefolkningens attityder är det centralt att nå grupper 
som riskerar att drabbas av etnisk diskriminering. Det handlar ofta om 
människor som kanske inte läser dagstidningar som DN och Svenska dagbladet 
eller ser på nyheterna på TV. Däremot är det mer sannolikt att de läser 
gratistidningar, vilket gör att till exempel Antidiskrimineringsbyrån Stockholm 
valt att annonsera i Metro. Stöd till personer som drabbats och hjälp att göra en 
anmälan är huvudsakliga uppgifter i antidiskrimineringsbyråernas verksamhet. 
Även DO har ofta kontakt med företrädare för de etniska organisationerna och 
arbetar med att informera dessa om lagar och rättigheter. Andra vanliga åtgärder 
som antidiskrimineringsorganisationerna använder sig av är lobbying för att 
påverka politiker och beslutsfattare, att anordna studiecirklar, möten och 
konferenser, samt att rikta uppmärksamhet mot orsakerna till diskriminering 
genom stöd till akademisk forskning (Carson 2005).  

Enligt Khaled Assel, som arbetar med diskrimineringsfrågor på 
Integrationsverket, har medvetenheten om den etniska diskrimineringen ökat 
bland politiker. Han menar att Centrum mot rasism och de etniska 
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organisationerna har varit mycket aktiva och haft en drivande roll i denna 
utveckling, trots att de är betydligt resurssvagare än mer etablerade NGOs. 
Assel tror att allt fler förstår att man inte kan åstadkomma god integration om 
inte människor får ett arbete, och att de inte får något arbete om de 
diskrimineras. 

”Man kan inte ha ett integrationsverk som arbetar för integration om människor 
dagligen diskrimineras på arbetsmarknaden, man kan ha hur många verk som 
helst men det hjälper inte. Det handlar mer om att få vanliga tjänstemän att inse 
vikten av att arbeta mot diskriminering, där finns det kanske inte den 
medvetenhet som behövs. Det ska finnas mångfaldsplaner på arbetsplatserna.” 
(Khaled Assel, intervju 2005) 

De flesta av antidiskrimineringsaktörerna enas också om att massmedia spelar 
en huvudroll när det gäller att skapa opinion och intresse för en fråga. En 
antidiskrimineringsadvokat på DO säger rakt ut att de diskrimineringsfall som 
har störst chans att lyckas är de som får stor massmedial uppmärksamhet, och 
menar att de ideella organisationerna måste försöka synas så mycket som 
möjligt. Media har resurser, och stora möjligheter för informationsspridning och 
utbildning om hur saker ser ut, anser han. Att kunna påverka den bild av 
invandrare och etniska minoriteter som framställs av TV och tidningar är 
dessutom tveklöst en viktig del av arbetet med att komma åt orsakerna bakom 
diskriminering. Massmedias potential som politiskt redskap är något som 
uppmärksammats av tidningen Gringo, som närmar sig integrationsfrågan på ett 
sätt som inte synts tidigare i Sverige8. Med humor och kärlek som vapen 
försöker man få människor att tänka till kring stereotypa bilder av 
invandrarskap och svenskhet (www.gringo.se). Enligt egen utsago vill Gringo 
”uppdatera svenskheten” och skapa en mer inkluderande kollektiv identitet. 
Gringo har fått massiv uppmärksamhet sedan den startade 2004, och utsågs till 
Årets nykomling 2005 bland svenska tidskrifter. Dessutom tilldelades 
chefredaktören Zanyar Adami Stora journalistpriset 2005 i kategorin Årets 
förnyare. Gringos redaktionsmedlemmar har också andra uppdrag – förutom att 
skriva krönikor i etablerade dagstidningar som Svenska dagbladet och 
Aftonbladet föreläser de för studenter, företagare och politiker om den hittills 
dominerande, negativa mediebilden av invandrare och hur man kan bryta 
destruktiva mönster. Gringo har dessutom, tillsammans med TCO och 
Integrationsverket, tagit fram en rapport där invånare i 
miljonprogramsförorterna Hjälbo, Rinkeby och Rosengård intervjuats om hur 

8 Gringo använder genomgående ordet ”blatte” för att beskriva de grupper som generellt 
definieras som ”invandrare”, men utmanar också gängse fördomsfulla, rasifierade 
kategoriseringar genom att kalla finländarna för ”Sveriges största blattegrupp”. Att göra 
ett så starkt negativt laddat ord som ”blatte” till sitt eget, och därmed delvis urholka dess 
förmåga att nedvärdera, är en strategi som kan jämföras med hur svarta i USA sökt ta 
tillbaka ordet ”neger”.   
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de upplever mediebilden av sina bostadsområden. Nästan hälften av de boende 
som ingår i undersökningen anser att deras förort skildras negativt eller mycket 
negativt i media, och fler än hälften menar att invandrarkillar genomgående 
skildras negativt. Dessutom upplever hälften av de intervjuade att mediebilden 
påverkar integrationen negativt, och en tredjedel att den har skadliga 
konsekvenser för deras chanser på arbetsmarknaden (Bilden av förorten, 2005: 
5). Rapporten ingår i projektet Mediebild=självbild?, där även journalisternas 
ansvar för att främja integration och motverka diskriminering understryks.   

När jag intervjuade sex av Gringos redaktionsmedlemmar under hösten 2005 
var samtliga överens om att massmedia är ett mer effektivt medel än mer 
traditionellt arbete inom politiska partier eller organisationer för att nå 
kärnfrågan – att skapa opinion, få allmänheten att reagera och ompröva sina 
attityder. Tidningen startades av Zanyar Adami som en reaktion mot den 
diskriminering han själv utsatts för. Då hade han först kontaktat en rad etniska 
ungdomsförbund, men inget av dem var intresserat av att aktivt mobilisera mot 
diskrimineringen. Några av Gringos medarbetare ser möjligheten att utvecklas 
till en ny form av mångkulturell folkrörelse, där medlemmarnas bakgrund i sig 
spelar en symboliskt viktig roll: där finns svenskar från miljonprogram och 
villaområden såväl som svensk-kurder och utlandsfödda med rötter i flera 
kulturer, som arbetar för något som de anser bör ligga i alla svenskars intresse, 
ett öppnare och mer tolerant Sverige. ”Vi är som ett Sverige i miniatyr”, säger 
en av dem, och menar att just detta är viktigt för deras trovärdighet.  

Kritiska röster har riktats mot Gringo från andra aktörer som arbetar med 
antirasism och antidiskriminering. Flera anser att Gringo förenklar bilden av 
förorten, och snarare befäster stereotyper än bryter mot dessa genom sin ironi 
(www.quickresponse.nu). Michael Alonzo, en central person inom 90-talets 
svenska antirasismrörelse, menar att Gringo visserligen lyckats ta plats i 
mediesverige just genom att vara trendiga och uppkäftiga, men att humorn 
samtidigt riskerar att banalisera viktiga frågor. Detta försvårar enligt honom 
situationen för det stora flertalet av svenskar med invandrarbakgrund. Samhället 
är bara berett att ge plats åt invandrare som inte upplevs som ett hot, menar han. 
Problemen uppstår när en invandrare vill ”bli som Cosby, leva svenssonliv, gå 
på Handels och tävla med majoritetssamhället”. Det tror han inte att samhället 
är moget att acceptera, och nämner svarta och mulatter i Sverige som exempel. 
De var ”inne” under 90-talet och gjorde sig många kända namn inte minst inom 
artistvärlden. Utanförskapet för flertalet afrosvenskar består dock, påpekar han, 
och hävdar att de etniska minoriteterna är en ny underklass, vilket ligger i 
samhällets intresse eftersom ”någon måste göra skitjobben”.      

”Det Gringo gör är ett effektivt sätt att släppas in. Massmedia är inte beredda att 
släppa in folk från andra kulturer, Gringo är ett sätt att ta sig in ändå. Det är 
möjligt att trendigheten hos Gringo stöder de som har bra åsikter, men snarare de 
flärdfulla än de karriärinriktade. Gringo bekräftar stereotyperna, det är 
beklagansvärt att vara tvungen att skratta åt sig själv och ”erkänna” att vi är så 
här. Man klär ut sig. Jag tror inte att de flesta etniska minoriteter känner igen sig 
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i Gringo, de vill bara ha ett bra liv, det som är tråkigast och samtidigt det mest 
kontroversiella.” (Michael Alonzo, intervju 2005) 

Framtiden får utvisa vad tidningen/rörelsen Gringos arbete leder till ifråga om 
antidiskriminering och ömsesidig integration. Enligt Zanyar Adami vill Gringo, 
förutom att synliggöra det mångkulturella Sverige på ett nytt sätt och stärka 
miljonprogramsförorternas status, integrera det etniska perspektivet med ett 
klass- och ett könsperspektiv. En intersektionell9 rörelse skulle ha en oerhörd 
potential, menar Adami, och påpekar att den ”vite medelklassmannens värld” 
skulle kunna hotas på allvar om bland andra kvinnorörelsen, gayrörelsen, och en 
invandrarrörelse gjorde gemensam sak (Zanyar Adami, intervju 2005). Till att 
börja med tycks Gringo, vad man än anser om deras tilltal, åtminstone ha 
lyckats med att skapa debatt och förnya ett ofta ganska trött offentligt samtal om 
integration och mångkulturalism. Detta kan i sin tur förhoppningsvis öppna 
dörrar för andra aktörer som arbetar mot rasism och diskriminering. 

Antidiskrimineringsorganisationernas eurolokala perspektiv 
EU:s antidiskrimineringsdirektiv har utan tvekan haft en stor betydelse för de 
svenska antidiskrimineringsorganisationernas verksamhet. Samtidigt hävdar 
flera representanter för dessa organisationer att direktiven inte hade genomförts 
utan aktiva påtryckningar från en rad NGOs som varit verksamma i Bryssel och 
utnyttjat det mottagliga politiska klimat som följt av en oro för ökad 
högerextremism i Europa, en bild som bekräftas av Bell (2002) i hans analys av 
antidiskrimineringslagstiftning inom EU. Bland andra organisationer har Caritas 
deltagit aktivt vid utformningen av direktiven.  

Förekomsten av rasism och diskriminering underminerar dessutom principer 
och mål som är grundläggande för EU som projekt. Till exempel förhindras den 
fria rörligheten och rätten för medborgare att arbeta i valfritt EU-land av det 
faktum att även sydeuropéer som bosatt sig i norra Europa drabbas av 
diskriminering. I sin förlängning är det också en central del av EU:s 
fredsbevarande funktion att förhindra situationer liknande den som ledde till 
andra världskriget (Carson 2005). Enligt Paul Lappalainen var utvecklingen av 
antidiskrimineringsdirektiven speciellt intressant eftersom den representerade 
ett sätt att tänka som tidigare varit ovanligt i Sverige: 

”I Sverige klagar NGOs för politikerna och hoppas att de kommer att göra 
någonting. Arbetet med EU:s antidiskrimineringsdirektiv utmärktes istället av en 
närmast amerikansk lobbyingstil, där man inte bara klagar, utan lägger fram och 
samlas kring till exempel ett konkret lagförslag eller annan handlingsplan. Detta 

9 Paulina de los Reyes och Diana Mulinari införde begreppet intersektionalitet i den 
svenska akademiska debatten då de argumenterade för behovet av att analysera hur 
kategorierna kön, klass och etnicitet samverkar för att definiera individers över- 
respektive underordning i samhällets maktstrukturer (de los Reyes och Mulinari 
2005:7).  
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innebär att politikern eller tjänstemannen åtminstone måste sätta sig in i frågan 
om förslaget är någorlunda välformulerat – även om han skulle vilja avvisa det. 
Angående EU:s direktiv var det flera antirasist-NGOs, forskare och experter som 
formulerade huvuddragen, och det direktiv som till slut antogs var nästan 
identiskt med det som föreslogs.” (Paul Lappalainen, intervju 2005)  

Det är en bild som delas av Mkyabela Sabuni på Centrum mot rasism, som 
menar att man i Sverige länge haft en övertro på att myndigheter och 
institutioner kan lösa problemen, men att denna inställning nu håller på att 
förändras. Han påpekar dock att det fortfarande är svårt att få gehör för att också 
antirasism och antidiskriminering är en del av integrationsfrågan. 

Antidiskrimineringsarbetet kan ur ett europeiskt perspektiv definieras som en 
ömsesidigt förstärkande process. Organisationer som saknar möjligheten att 
påverka beslutsfattande på den nationella nivån kan rikta uppmärksamheten mot 
den europeiska nivån, och nå inflytande vid utformningen av EU-direktiv. 
Dessa direktiv kan sedan användas för att påverka nationell politik och 
lagstiftning. Keck och Sikkink hänvisar i sin analys av transnationella sociala 
rörelser till den här processen som ”boomerangeffekten” (Keck och Sikkink 
1998). Svenska etniska och antidiskrimineringsorganisationer är väl medvetna 
om denna möjlighet, och flera aktörer menar att de sannolikt har en större 
kunskap om och mer positiv inställning till EU som politisk arena än svenskar i 
allmänhet. Några av dem menar också att det svenska politiska perspektivet är 
för kortsiktigt och fokuserat på nästa val, medan den europeiska nivån är mer 
öppen för visionärt tänkande. Europa fortsätter alltså att vara en central arena 
för antidiskrimineringsorganisationernas verksamhet. Flera av de intervjuade 
aktörerna är aktiva på europeisk nivå, bland annat genom ENAR (European 
network against racism, www.enar-eu.org) samt andra mer eller mindre 
organiserade nätverk. Enligt SIOS samarbetar även de etniska organisationerna, 
till exempel de spanska och assyriska föreningarna, på ett europeiskt plan mot 
diskriminering.  

Europa är dessutom en viktig referenspunkt för information om vad som 
pågår inom antidiskrimineringsarbetet i andra länder. Både Integrationsverket, 
DO och antidiskrimineringsbyråerna har genomfört ett antal studieresor till 
bland annat Irland och Holland. Valerio Re på Antidiskrimineringsbyrån i 
Stockholm berättar att de arbetar med en kampanj som EU-kommissionen 
startat, och som ska pågå i 5 år för att informera människor i alla 
medlemsländer om de direktiv som finns mot diskriminering. 
Antidiskrimineringsbyrån i Stockholm har även idéer om att starta någon form 
av samarbetsnätverk med alla europeiska huvudstäder, men påpekar samtidigt 
att resurser är ett problem för en ideell rörelse: att exempelvis bjuda in 
internationella gäster och ordna konferenser kostar mycket pengar.    

Samtidigt som den europeiska nivån alltså är betydelsefull, inte minst som 
inspirationskälla och verktyg för politiska påtryckningar, är de flesta överens 
om att mest konkret nytta kan göras lokalt. Antidiskrimineringsadvokaten Johan 
Hjalmarsson på DO menar att ideella organisationer spelar en viktig roll som 



428

lokala utbildare i de här frågorna, vilket DO har lärt sig från ett projekt på Irland 
där tusentals volontärer utbildades för att sedan föra sina kunskaper vidare och 
informera grupper som riskerar att utsättas för diskriminering om hur dessa kan 
tillvarata sina intressen. Sverige har mycket att lära av andra länder där 
civilsamhället har en starkare och mer aktiv roll, tror han. Även George Joseph, 
som arbetar med antidiskrimineringsfrågor för Caritas och är aktiv inom ENAR, 
menar att det ofta är okända gräsrotsorganisationer som har en avgörande 
funktion, även om det är de stora organisationerna som syns och hörs.  

”Det är ofta små organisationer som gör ett bra jobb på ett lokalt plan som 
åstadkommer verkliga attitydförändringar. Det är bättre att motverka 
diskriminering konkret än genom lagstiftning. Sådan behövs, men det verkliga 
jobbet görs på gräsrotsnivån.” (George Joseph, intervju 2005)  

Organisationernas självständighet och möjligheter till 
politiskt inflytande 
De intervjuade aktörerna är överens om att stora, väletablerade och resursstarka 
organisationer har betydligt större möjligheter att nå inflytande än små 
organisationer, i synnerhet om dessa inte finansieras statligt. Finansieringen är 
ett viktigt sätt att nå offentligt erkännande och bli inbjuden till möten med 
politiker och beslutsfattare. Resursproblem är också något de flesta av 
organisationerna brottas med, och några av aktörerna upplever att de inte kan 
genomföra alla projekt de skulle önska på grund av ekonomiska begränsningar. 
Andra betraktar det dock som problematiskt att det är så svårt att få 
organisationer att i högre grad fungera ideellt, och jämför med andra europeiska 
länder där volontärarbete är mer utbrett. Flera menar också att många 
organisationer har blivit så beroende av statlig finansiering att de bedriver en 
form av ”självcensur”, eftersom de är rädda att finansieringen skulle stoppas om 
de blev för kontroversiella. Khaled Assel på Integrationsverket, som möter 
många ideella organisationer i sitt dagliga arbete där stöd till dessa är en viktig 
del, tror att de ofta är lite räddare än de behöver vara, åtminstone för tjänstemän 
på hans nivå. 

”Tjänstemän drar inte in stöd till organisationer som blir för kontroversiella, det 
sker i så fall på politisk nivå. Och då säger man inte att de är för kontroversiella, 
man kommer med andra motiveringar, som att ”nu ska andra frågor prioriteras”. 
Det är det sättet, mycket raffinerat.”  (Khaled Assel, intervju 2005) 

Synsättet att staten och de ideella organisationerna i någon mån är två sidor av 
samma mynt, som förväntas ha samma mål och intressen, har länge präglat det 
svenska organisationslivet. Många av intervjupersonerna tror dock att detta 
håller på att förändras, och att utvecklingen går i riktning mot ett starkare och 
mer välorganiserat civilsamhälle. De menar att en decentralisering av arbetet 
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mot rasism och diskriminering är nödvändig, eftersom det är aktörer på den 
lokala nivån som har närmast kontakt med verkligheten och störst möjligheter 
att åstadkomma förändring i vardagen. Mkyabela Sabuni på Centrum mot 
rasism beskriver centrumets funktion som något av en vakthund, som ska kunna 
kritisera staten, verka granskande och opinionsbildande. När centrumet 
fortfarande befann sig på planeringsstadiet, där olika ideella organisationer, 
bland andra ENAR och Afrosvenskarnas riksförbund, deltog i möten med 
Integrationsverket var det tänkt att centrumet skulle bli någon form av statligt 
organ eller institut. De ideella aktörerna krävde dock självständighet från staten, 
trots att de finansieras med statliga medel. Centrum mot rasism har nu 
regeringsuppdrag att självständigt verka mot rasism och diskriminering10.
Sabuni upplever inte finansieringen som problematisk, snarare tvärtom: 

”Med privata intressenter skulle det kunna bli styrt, om man får pengar från ett 
stort företag som ställer till i världen blir det svårt att kritisera det företaget, och 
det vill vi undvika. Det är bättre med skattebetalarnas pengar, och få krav från 
allmänheten. Vi företräder allmänheten.” (Mkyabela Sabuni, intervju 2005) 

De flesta av antidiskrimineringsaktörerna är överens om att man har störst 
chanser att nå politiskt inflytande genom dialog med beslutsfattare, där man 
antar en ödmjuk och kunnig attityd, visar sig samarbetsvillig och presenterar 
fakta som stöder ens ståndpunkter. De upplever också tendenser till att 
myndigheterna blivit mer öppna för att diskutera rasism och diskriminering, 
men att de i regel förnekar strukturella förklaringar, hellre talar om 
främlingsfientlighet och inte ser sin egen roll inom de institutionella 
strukturerna. Samtidigt finns det aktörer som inte ges utrymme inom 
institutionella ramar. Det gäller företrädesvis små organisationer, som använder 
sig av metoder som i en svensk kontext betraktas som radikala, till exempel 
demonstrationer och direkta protestaktioner. Det kan också vara själva 
budskapet som inte anses rumsrent i politiska sammanhang. Sådana 
organisationer exkluderas ofta från beslutsfattande och andra officiella 
kontakter. Vad de då kan göra är exempelvis att locka till sig massmedial 
uppmärksamhet genom att ytterligare radikalisera sina metoder. Det är en 
strategi som tenderar att bli allt vanligare bland sociala rörelser (Marks, Gary 
och Doug McAdam 1996: 95-120, Ruzza 2004). En annan metod är att knyta 
kontakter med andra, större och mer erkända aktörer. Nätverket Ingen människa 
är illegal (www.ingenillegal.org), som arbetar för flyktingamnesti och mot den 
rådande invandrarpolitiken, har aldrig haft tillträde till kontakter med politiker 
och beslutsfattare. Däremot har nätverket medlemmar som arbetar inom erkända 
organisationer och för fram sitt budskap den vägen. Under 2005 års kampanj för 
flyktingamnesti fann nätverket allierade i bland andra Svenska kyrkan, en aktör 

10 Som tidigare noterats har dock den nya, borgerliga regeringen beslutat att dra in 
stödet till Centrum mot rasism från och med 2008. 



430

de tror är betydligt svårare för politiker att ignorera (www.flyktingamnesti.nu). 
Ingen människa är illegal samarbetar också med internationella nätverk, som 
den Tysklandsbaserade No border-rörelsen. Internationellt samarbete och 
nätverksbyggande är alltså en viktig del av arbetet även för den här typen av 
icke-institutionaliserade och systemkritiska rörelser.  

Ett europeiskt dilemma: negativa bilder av invandrare 
försvårar antidiskrimineringsarbetet 
Flera av de intervjuade aktörerna upplever en diskrepans mellan EU:s hållning i 
antidiskrimineringsfrågor och den strikta invandrarpolitik som förs, där kontroll 
av Schengenområdets gränser står i fokus. Representanter från bland andra 
Centrum mot rasism och Caritas menar att den negativa bilden av invandring, 
som bland annat i media och av politiker ofta framställs som ett hot mot 
välfärdsstaten, riskerar att spela främlingsfientliga krafter i händerna, öka 
motviljan mot det mångkulturella samhället hos allmänheten och därmed i sin 
tur försvåra antidiskrimineringsarbetet. Caritas menar att EU haft en mycket 
positiv verkan för antidiskrimineringsarbetet på ett nationellt plan, men är 
samtidigt kritiska mot den europeiska invandrarpolitiken. De har bland annat 
utan framgång försökt stoppa lagar om sanktioner mot flygbolag och 
transportfirmor som ovetande transporterar odokumenterade invandrare till 
europeiskt territorium.  

”Den politiska debatt som äger rum både nationellt och på den europeiska nivån, 
där vi utmålar migranter och asylsökande som kriminella och terrorister… 
Sanningen är först och främst att Europa inte är invaderat av människor från 
utanför Europa, och de människor som är förföljda och inte kan leva i sitt eget 
land är vanliga människor som du och jag. Politikerna har misslyckats med att 
förmedla den här bilden, den grundläggande värderingen, och då tror jag att vi är 
i fara. Hindren för en positiv utveckling är framför allt populistiska politiker som 
utnyttjar allmänhetens oro, för allmänhetens stöd är väldigt viktigt.” (George 
Joseph, intervju 2005) 

På både Caritas och Centrum mot rasism ser man det globala ansvaret som en 
del av agendan om antidiskriminering, tolerans och mänskliga rättigheter. Även 
SIOS representanter förespråkar en mer generös flyktingpolitik, och menar att 
det är en uppfattning som stöds av de etniska föreningarna överlag. Enligt 
Mkyabela Sabuni på Centrum mot rasism bör man dessutom diskutera om EU:s 
handelsregler är diskriminerande gentemot tredje land, samt ta upp frågan om 
Europas ansvar för att skapa flyktingströmmar genom faktorer som tänkbara 
ekonomiska intressen i krig. Att utveckla demokratin i världen och upphäva 
samarbeten som sker med diktaturer på grund av ekonomiska intressen kan, på 
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ett mer abstrakt plan, betraktas som beståndsdelar i en global 
antidiskrimineringsagenda.  

”Diskriminering måste också ses i ett internationellt perspektiv, den finns 
inbäddad i ett maktperspektiv som har sina rötter långt tillbaka, i kolonialismen. 
Folk behöver bli medvetna när det gäller fattigdom, vad som ligger bakom den. 
Det är relaterat till rasism och diskriminering, som handlar mycket om 
maktstrukturer. Man stoppar inte invandringen genom att stänga gränser, medlen 
för att stoppa flyktingströmmarna handlar om att utrota fattigdomen.” (Mkyabela 
Sabuni, intervju 2005) 

Även nätverket Ingen människa är illegal ställer framstegen på 
antidiskrimineringsområdet mot den hårdnande asyl- och invandringspolitiken, 
och menar att EU erbjuder ett gott skydd för den som lyckats bli en del av 
gemenskapen, men samtidigt tydligt markerar vilken sorts människor som inte 
är önskvärda. Specialister och andra högkvalificerade icke-européer är 
välkomna, däremot stänger man dörren för den som verkligen behöver hjälp, 
hävdar de.

De aktörer som ser en motsättning mellan EU:s antidiskrimineringsagenda 
och invandrarpolitik menar alltså att EU motverkar sina egna syften ifråga om 
att bekämpa rasism och diskriminering genom att stöda en förenklad bild av 
flyktingar och invandrare. Antirasism- och antidiskrimineringsarbete är 
visserligen ett steg i rätt riktning, påpekar de, men betraktar det som hyckleri att 
ställa sig bakom en sådan lagstiftning samtidigt som man stöder en hårdnande 
asyl- och invandringspolitik. I ett vidare perspektiv handlar det alltså om hur 
antidiskriminering och mänskliga rättigheter bör definieras på ett nationellt, 
europeiskt och globalt plan, samt om relationen mellan integrations- och 
invandrarpolitik.  

Avslutande kommentarer 
Vikten av att inse lagstiftningens begränsade möjligheter att på ett effektivt sätt 
bekämpa den etniska diskrimineringen har varit en bakomliggande 
utgångspunkt för det här kapitlet, och bygger på 
antidiskrimineringsorganisationernas erfarenheter. Det är fortfarande ytterst få 
av dem som upplever sig ha drabbats av etnisk diskriminering som anmäler 
detta, och av de anmälningar som görs leder endast en liten del till åtal. Etnisk 
diskriminering är svår att bevisa då ord står mot ord, och den faktiska 
diskrimineringen ofta tar sig betydligt mer subtila uttryck än genom uttalad 
negativ särbehandling. 

Enbart lagstiftning är heller inte tillräckligt för att lösa problemen med etnisk 
diskriminering, hur effektiv denna än må vara. Samtliga av de företrädare för 
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antirasism- och antidiskrimineringsorganisationer som ingår i de 
undersökningar som legat till grund för den här texten understryker det centrala 
i att mobilisera allmänheten. En huvudsaklig utmaning för de här 
organisationerna är dessutom att få till stånd ett ökat erkännande av strukturell 
diskriminering. Detta är en grundläggande förutsättning för ett mer effektivt 
antidiskrimineringsarbete, som fokuserar på de bakomliggande orsakerna till 
etnisk diskriminering snarare än på symptomen. Så länge statliga villkor för 
finansiering sätter ramarna för de frivilliga organisationernas verksamhet är det 
dock svårt att bedriva en mer uttalat kritisk verksamhet. Det är också sannolikt 
att grupper som arbetar med konkreta frågor som står i den offentliga debattens 
fokus för stunden, till exempel hedersrelaterat våld eller rasistdåd, prioriteras. 
Som Keck och Sikkink visat i sin analys av transnationella sociala rörelser är 
möjligheterna större att aktivister lyckas skapa mobilisering mot en tydligt 
identifierbar orättvisa än kring mer abstrakta, strukturella samband, som 
dessutom är betydligt mer politiskt laddade (Keck och Sikkink 1998). Flera av 
de intervjuade ser dock positiva tendenser, och den generella inställningen hos 
antidiskrimineringsrörelsen kan nog bäst beskrivas som försiktigt optimistisk. 
EU:s ökade betydelse som politisk arena kan dessutom förväntas leda till ett 
starkare och mer självständigt civilsamhälle.  

Betydande svårigheter kvarstår dock, och den nya regeringens beslut att 
stoppa finansieringen av Centrum mot rasism innebär tveklöst ett bakslag för 
antidiskrimineringsrörelsen. Resursbrist är ett ständigt problem för de flesta av 
organisationerna, och begränsar ramarna för deras verksamhet. De flesta tror 
också att det är svårt att engagera majoritetssamhället i kampen mot 
diskriminering. Visserligen fördömer svenskar i allmänhet rasism och 
främlingsfientlighet i ord, men underlåter kanske att se hur de reproducerar 
fördomar och omedveten diskriminering genom sitt vardagliga handlande. 
Dessutom är den som själv inte riskerar att drabbas sannolikt mindre intresserad 
av frågan. I grunden handlar det enligt flera av aktörerna om att få svenska 
folket att se det mångkulturella samhället som någonting positivt. Detta är också 
en fråga om den vanlige medborgarens ansvar för en konstruktiv 
samhällsutveckling. Varken beslutsfattare eller antidiskriminerings-
organisationer kan ensamma upphäva diskrimineringen. En av 
intervjupersonerna uttrycker saken så här: ”Det är väldigt viktigt att alla 
människor känner att de har ett personligt ansvar, man förlitar sig för mycket på 
staten i Sverige. Man tror att Integrationsverket ska fixa integrationen, men 
staten kan inte fixa sådana saker. Man kan inte ens se till att ingen 
diskrimineras, för det är till sist du och jag som diskriminerar” (Khaled Assel, 
intervju 2005). Till syvende och sidst är det nämligen just vanliga människor 
som du och jag, i våra roller som grannar, kollegor, arbetsgivare, hyresvärdar 
eller helt enkelt medmänniskor, som avgör om negativa mönster av 
diskriminering och utanförskap kommer att brytas, och en verklig, ömsesidig 
integration äga rum där framtidens Sverige tar form. Inte minst är det viktigt att 
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forskare, journalister och andra som i sin yrkesroll bidrar till att påverka 
människors verklighetsbild anlägger ett kritiskt perspektiv på sin egen roll inom 
rådande maktstrukturer.  
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16. Föreställ dig att du är en invandrare och 
ingen bryr sig. Rädslor, hopp och unga 
människors strategier för inträde till 
arbetsmarknaden.

NORA RÄTHZEL 

Inledning
Sveriges arbetsmarknad erbjuder idag inte en ljus situation för unga människor. 
Bland dessa är det unga med invandrarbakgrund som har minst chans för an-
ställning (se tabell 1). Siffrorna finns tillgängliga, så det finns ingen anledning 
att bevisa den missgynnade situationen för unga överlag, och specifikt för unga 
(även vuxna) med invandrarbakgrund (se även Schröder 2000 och 2003, Vil-
helmsson 2000). Vad som dock diskuteras är möjliga orsaker till denna situa-
tion. De teoretiska förklaringarna till de högre arbetslöshetssiffrorna bland per-
soner med invandrarbakgrund varierar. Vissa betonar de uppfattade egenska-
perna hos dem med invandrarbakgrund, så som lägre kvalifikationer samt att de 
skickar ut "svagare signaler" rörandes deras benägenhet till arbete. Dessa argu-
menterar för att teknologiska förändringar kräver högre kompetens och kvalifi-
kationer, medan jobb som kräver lägre kvalifikationer, den huvudsakliga domä-
nen för "invandrarjobb" försvinner (Brommé m.fl. 2001). Ett argument som 
innebär att högkvalificerade personer med invandrarbakgrund inte skulle miss-
gynnas på arbetsmarknaden, men så är inte fallet (se Behtoui 2004; originell 
antologi). Ett antal författare hävdar att det är strukturell och institutionell 
diskriminering som försvårar tillgången till arbetsmarknaden för personer med 
invandrarbakgrund (Höglund 1998, Behtoui 2004). Ekonomiska teorier lyfter 
fram "statistisk diskriminering", refererandes till bristfälliga kunskaper bland 
arbetsgivare rörande kvalifikationer hos personer med invandrarbakgrund (Arai 
m.fl. 2000 och 2001).  För en positivistiskt ansats, vilket innebär att man tror det 
är möjligt att påvisa en kausal länk mellan två variabler (i detta fall invandrar-
bakgrund och högre arbetslöshetssiffror), är det svårt att bevisa, utan tvivel, att 
diskriminering på så kallad etnisk grund existerar. Detta problem diskuteras 
utförligt av Nekby (2006 i originell antologi). Som Behtoui tydligt visar i sitt 
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arbete (2006: s.137ff) finns det kvantitativa metoder som gör det möjligt att 
åtminstone formulera en stark hypotes om sannolikheten av diskriminerande 
rasifiering rörande tillgången till arbetsmarknaden. Jag lämnar denna diskussion 
till dem som är mer kvalificerade att bedöma styrkorna och svagheterna för 
sådana procedurer.1

I denna artikel kommer jag att presenterar jag resultat från ett forskningspro-
jekt som utfördes mellan 2002 och 2005 i tre svenska städer, där det undersök-
tes hur unga människor uppfattar deras inträde till arbetsmarknaden och hur de 
uppfattas av dem som har uppgiften att hjälpa dem med övergången från skola 
till arbete, främst anställda på arbetsförmedlingskontor och syokonsulenter på 
skolor2. Mer än 50 unga människor, både med och utan invandrarbakgrund, 
intervjuades i forskningsprojektet av mig och två kollegor, Paula Mählck och 
Hassan Sharif3. Syftet med studien var att jämföra strategier som unga männi-
skor, med och utan invandrarbakgrund, använde sig av. Då poängen med denna 
artikel är att fokusera på erfarenheter av rasism och eftersom utrymmet är be-
gränsat har majoriteten av personerna som lyfts fram här invandrarbakgrund. 
Det betyder inte att dessa är de enda som möter stora problem vid inträdet till 
arbetsmarknaden. Överlag har unga människor svårigheter med övergången från 
skola till arbete. Emellertid är förutsättningarna för infödda unga människor 
annorlunda och därför återstår det att skrivas den komparativa berättelsen som 
inkluderar fler unga människor utan invandrarbakgrund. 

1 I Neegaard (2006) diskuterar jag frågan om bevis från ett kritiskt samhällsvetenskaps-
perspektiv (s.94ff) 
2 Jag är tacksam till FAS för den generösa finansieringen av forskningsprojektet: 
Diskriminering i svenska institutioner: Hur fungera det?
3 Jag är tacksam för deras insatser för genomförandet av utmärkta intervjuer. Jag vill 
också tacka personalen på Mixgråden i Göteborg för hjälpen med att komma i kontakt 
med unga människor, såväl som personal på arbetsförmedlingen i Umeå och Stockholm. 
Speciellt tack till Linda Nova i Tensta, såväl som lärare på skolor i Stockholm och 
Umeå som var vänliga och tog sig tid att diskutera deras arbete med oss och hjälpte oss 
kontakta unga människor. Ett stort tack går till alla unga människor som deltog i vår 
studie. Det är en skam att jag inte har möjlighet att berätta alla deras historier i denna 
text, men även dem som inte förekommer här, bidrog enormt till min förståelse av det 
svenska samhället och jag är tacksam till dem för detta. Jag hoppas att de finner det 
arbete de vill ha och att det leder till ett lyckligt liv – mot alla odds. 
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Tabell 1. Andel (%) öppet arbetslösa 20-24 åringar efter utrikes och 
inrikes födda, åldersgrupp, år och kön. 
Tabell 1. Andel (%) öppet arbetslösa 20-24 åringar efter utrikes och 
inrikes födda, åldersgrupp, år och kön. 

2001 2002 2003 20- 24 år  
Man Kvin

na
To-
talt

Man Kvin
na

To-
talt

Man Kvin
na

To-
talt

Utrikes 
född med 
bosätt-
ningstid 5 
år eller 
mera i 
Sverige

8.73 5.95 7.34 9.48 6.22 5.92 12.18 8.40 10.32 

Inrikes
född med 
utrikes
födda 
föräldrar 

7.60 5.53 6.59 7.59 5.39 5.22 9.90 7.39 8.68 

Inrikes
född med 
minst 1 
inrikes
född för-
älder

5.98 3.95 5.00 6.41 4.20 5.57 8.94 5.94 7.48 

Totalt år 6.26 4.17 5.24 6.72 4.42 7.86 9.20 6.15 7.70 
Källa: AMS. Integrationsverket 

Unga människors strategier för att överkomma arbetsmarknadens 
hinder och rasifiering 
Hur unga människor ser sin framtid, samt hur de förstår och hanterar möjlighe-
ter och begränsningar som de möter, bestäms "i sista instans"4 vilken typ av liv 
de kommer föra. Detta innebär inte att det är huvudsakligen deras eget ansvar 
om dem finner ett arbete eller inte. Det kan de endast påverka till en viss ut-
sträckning. Vad som ligger inom deras handlingsutrymme är hur de hanterar de 

4 Jag använder mig av Friedrich Engels uttryck i motsats till hans intentioner. Han insi-
sterade på att ekonomin i sista instans bestämde samhällets utveckling även om han 
erkände att politik, kultur och den så kallade överbyggnaden också hade ett inflytande. 
Jag skulle hävda att givet den ekonomiska, politiska och kulturella samt ideologiska 
kontexten inom vilken människor skapar sig en förståelse av samhället och deras liv 
inom detta, är det i slutändan hur de handlar inom detta sammanhang, vilken samtidigt 
formar dem, som kommer att bestämma hur långlivade dessa förhållanden blir.  
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samhälliga begränsningarna och möjligheterna: om dem tar dem för givet, eller 
om dem väljer att förändra dem, överlista dem, att anpassa sig till dem, miss-
tröstar eller ignorerar dem – möjligheterna är många, dock ej oändliga.  

Hur ser unga människor med invandrarbakgrund på sina möjligheter inom 
den svenska arbetsmarknade`n? Väldigt annorlunda, är det första svaret, vilket 
borde vara självklart med tanke på den enorma variation människor som inne-
fattas av begreppet. De eller deras föräldrar kommer från över 100 olika länder, 
de har kommit till Sverige under olika tidpunkter i sitt liv och av olika 
anledningar samt från olika sociala, ekonomiska, religiösa och politiska kontex-
ter. Det enda de har gemensamt är att antingen de själva eller någon av deras 
föräldrar inte är födda i Sverige. Emellertid är det denna lilla sak, födelseplat-
sen, som pressar ihop dem till en homogeniserande kategori. Som Behtouis 
(2004) imponerande (och deprimerande) diagram visar (se figur 1) finns det 
skillnader i vad det gäller möjlighet till anställning för dem som kommer från 
nord-väst europeiska länder samt Nordamerika (NW) och dem som kommer 
från övriga världen (ONW). Inte ens de först nämnda har samma chanser inom 
arbetsmarknaden som svensk-svenska ungdomar.5 Således är det en illusion att 
tro vi kan undvika att kategorisera människor endast för att vi förändrar vårt 
språk och slutar använda begreppet "med invandrarbakgrund". De ojämlika 
sociala maktrelationerna inom samhället i stort ger näring åt dessa kategorier 
och gör dem till nedvärderade etiketter. För om dessa ojämlika maktrelationer 
inte existerar, skulle det inte utgöra en stigmatisering att förse någon med etiket-
ten "med invandrarbakgrund". Men då skulle vi kanske inte heller behöva kate-
gorin i första läget? Vi kan inte vara säkra. Det kan finns flera orsaker för att se 
sig själv eller vilja bli sedd som en person med invandrarbakgrund: till exempel 
för att betona fördelen av att kunna olika språk och andra sätt att leva på, för att 
uttrycka att man har fortlöpande relation med ens ursprungsland etc. Medan det 
absolut är en del av diskrimineringsprocessen att förse med etikett, är upphä-
vandet inte lösningen: rasismen är djupt rotad i vardagliga praktiker och före-
ställningar i de europeiska/västerländska länderna, med en historia av direkt 
eller indirekt kolonisering (andra länder har andra former av rasism).  

5 Nyligen visade jag diagrammet på en gymnasieskola under två föredrag som jag var 
inbjuden att hålla, och det var en av de saker som fick unga människor med häpnad och 
misstro att stirra på väggen. De var inte medvetna eller hade aldrig tänkt på att unga 
människor med invandrarbakgrund var tvungna att möta sådana ojämlika förhållanden. 
Emellertid var reaktionen delad. Medan de flesta människorna tyckte att det var orättvist 
(eller sa ingenting), argumenterade vissa att det var en "naturlig sak", eftersom det var 
normalt att först tänka på "sitt egna folk". Mot detta argumenterade de två unga männi-
skorna i klassen med invandrarbakgrund att de var födda i Sverige och följaktligen 
tillhörde landet. Det verkade som det var första gången sådana frågor diskuterades i 
klassrummet.  
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Figure 1. Odds ratio for probability of being enployed after controlling for education, gender 
and other variables.

NW= North West Europe and North America
ONW= Outside North West Europe and North America

Source: Alireza Behtoui (2004)

Att sluta använda ett begrepp som namnger dem med erfarenheter av migration, 
vilka är måltavlan för rasistiska praktiker, kommer inte att bidra till att rasismen 
försvinner: det gör det enbart svårare att upptäcka den. Ett bra exempel för att 
belysa detta är Frankrike, där människor som har anskaffat franskt medborgar-
skap inte längre syns som "person med invandrarbakgrund" i statistiken. Emel-
lertid betyder inte detta att de inte är diskriminerade, utan enbart att det är svåra-
re att undersöka diskrimineringens utsträckning, till skillnad exempelvis från 
Storbritannien, med deras praktik av "etnisk kontroll"6. De senaste upproren i 
Frankrike är sorgliga exempel på fruktlösheten av en politik som deklarerar 
universellt medborgarskap (genom att insistera på att alla människor med ett 
franskt pass är franska och ingenting annat) men gör lite för att förverkliga det-

6 Problemen som uppstår i denna praktik, nämligen att vare sig homogeniseringen av 
grupper definierade genom etniska kategorier såväl som återbekräftandet av etnicitet, 
kan inte förnekas. Brittiska aktivister och forskare har och kämpar mycket hårt emot 
dessa faror utan att vilja ge upp "etnicitet" som ett värdefullt begrepp. En av de mest 
inflytelserika artiklarna i detta avseende var Stuart Halls "New Ethnicities" (1992). I en 
nyare text (2000) tillhandahåller han en teoretisk analysram för en politik som uppvär-
derar olikheter och jämlikhet, och håller fast vid den omöjliga spänningen istället för att 
lösa upp detta till ett av de två alternativen. Kanske är det just på grund av denna spän-
ning som diskussioner om hybrida identiteter, mångfalden av tillhörigheter och identifi-
kationer är mycket mer framstående i den Anglophone än i den Francophone litteratu-
ren.  
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ta. Så länge som rasism existerar kan vi inte fly ifrån problemen, varken genom 
att använda rätt kategori (den existerar inte) eller genom att undvika kategorise-
ring. Vi kan enbart välja vilken sorts problem vi vill ha: omöjligheten att under-
söka rasism eller faran att konstruera homogena kategorier. En möjlighet att fly 
från fällan av homogenisering och återbekräftande, som ligger i att använda 
kategorin "invandrarbakgrund", är att betona individers olikheter och multipla 
tillhörigheter som definieras genom denna kategori. Vad som följer är ett försök 
att göra detta och läsaren uppmanas att läsa med kritiska ögon eftersom goda 
intentioner inte nödvändigtvis leder till önskat resultat. 

Av de unga människorna i vårt urval talade majoriteten av dem med invand-
rarbakgrund om deras oro rörandes erfarenheter och förväntad rasistisk diskri-
minering (fastän de oftast inte kallade det så, utan använde sig av andra uttryck) 
inom arbetsmarknaden, även om de inte var tillfrågade specifikt om just detta. 
Jag kommer att lyfta fram och diskutera några strategier som unga människor 
använde sig av för att hantera dessa erfarenheter. Min användning av termen 
strategi innebär inte att jag föreställer mig att någon sitter vid sitt skrivbord och 
analysera alla för och nackdelar av en (re)aktion för att slutligen finns den som 
ger dem största möjligheten till framgång. Strategierna syftar i detta fall till 
komplexa ageranden: de är resultat av medvetna överväganden, undermedvetna 
och medvetna känslor, individuella värderingssystem förvärvade genom beslag-
tagandet av (ännu en gång medvetna och undermedvetna) värderingar som är 
del av hela samhällets värderingssystem. Individer agerar i relation till hur de 
erfar att sociala aktörer agerar gentemot dem, för att kunna konstituera sig själ-
va som autonoma subjekt. När sådana ageranden analyseras går det upptäcka 
hur dessa handlingar ter sig självklara för individen, att dessa inte är osamman-
hängande eller slumpmässiga reaktioner. Som individer är vi alla medvetna om 
vad vi gör och varför vi agerar på ett visst sätt vid ett specifikt tillfälle, men 
betydelsen av våra enskilda handlingar sett i ett större sammanhang, alltså ef-
fekten dessa har på processen som konstruerar oss som autonoma subjekt, und-
kommer oss ofta. Sedda ihop och i den sociala kontext inom vilken dessa tar sig 
uttryck kan våra enskilda handlingar summeras ihop till en strategi. Att detta är 
ett sätt att hantera de sociala situationer som kan förstås som socialt fastställda, 
men samtidigt en individuell lösning på ett problem. Lösningen kan vara (och är 
ofta) en illusion: det hjälper en individ att hantera situationen, upprätthålla för-
mågan att agera, utan att nödvändigtvis komma över själva problemet. I fallet 
med till exempel vardagsrasism kan inte problemet lösas genom individuella 
handlingar. Men vad individer kan göra är att de kan utveckla ett sätt att hantera 
problemet som möjliggör att de upplever att de själva har kontroll över situatio-
nen istället för att kontrolleras av den. Sådana strategier kan spänna från att 
förtränga vetskap om ett problem, till att hantera det omedelbart. Under arti-
kelns gång kommer förhoppningsvis min användning av termen strategi bli 
tydligare.
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"Att passera" eller: Vad ligger i ett namn?
Rafik: Om jag hetat Anders istället för Rafik, så kanske jag hade fått ett bra jobb 
jag jobbade en sommar med telefonförsäljning och nästan alltid när jag sa mitt 
namn så lade dom på. Men så fort jag sa att jag heter Anders eller Daniel så lyss-
nade dom okej på mig.. Jag jobbade med några invandrartjejer och dom sa alltid 
svenska namn som Linda, Sofia. En gång ringde jag och sa att jag heter Rafik, 
och han sa, vilket jävla namn och la på direkt.  

Anna: Jo men det ska jag säga dig jag har funderat på mitt namn. Alltså jag har 
min pappas grekiska efternamn och jag har funderat den senaste tiden på att byta 
det. Nu resonerar jag så, det är ju tyvärr så att man kollar ju på namnen när folk 
söker jobb och då har jag funderat på att byta det.  

Att namnet är avgörande för att få ett jobb i Sverige är nästan en truism. När vi 
frågade anställda på arbetsförmedlingskontor och studievägledare om de trodde 
att det fanns en grupp av unga människor som hade speciellt svårt att finna ett 
jobb var det vanligast att referera till "annorlunda namn", vilket är ett problem 
som unga människor med invandrarbakgrund hade att bekämpa: 

A1: Vi har inte märkt någon större skillnad inte. Men det är klart att de borde, de 
har ju säkert svårare att få jobb. Det tror jag, på grund av namnet eller så då. Men 
praktikplatser och så där det har då gått bra att få för dem. 

A2: Ja. Jag tror att det kan vara svårare kanske att bara skicka in ansökningar och 
ha ett annorlunda namn. Då tror jag att det kan vara svårare, det tror jag. Men har 
de chans att komma och visa vem de är… 

En av de största tidningarna i Sverige publicerade en serie artiklar under 2004, 
baserat på en egen diskrimineringsstudie via den s.k. ”situation testing” meto-
den där de visade att arbetsgivare hävdade att jobbet inte längre var vakant när 
någon med utländskt namn ringde, medan det var öppet när någon med svenskt 
namn ringde. Emellertid, genom att enkelt byta namn eller presentera sig per-
sonligen är det inte sannolikt att problemet med rasism försvinner vilket Ah-
med, en av mina intervjupersoner, fick erfara. Efter att ha skickat ett oändligt 
antal ansökningar angående sommarjobb utan att få några svar, bestämde han 
sig för att pröva att för en gång skull använda ett svenskt namn. Samanträffande 
eller inte, denna gång blev han kallad till intervju.7 När han presenterade sig 
själv var det första han blev tillfrågad om varför han hade använt ett falskt 
namn. Han berättade sin historia men istället för någon form av förståelse för 
sitt agerande, eller erkänd för sin kreativitet och beslutsamhet, blev han tillsagd 
av arbetsgivaren att de inte vill ha "lögnare" i företaget. 

7 Det betyder inte att unga människor utan erfarenheter av migration alltid erhåller svar. 
Mer om detta nedan.  
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Arbetande som telefonsäljare har Rafik och hans vänner kanske möjligheten 
att dölja deras "verkliga" ursprung men det kommer att komma en dag då de 
måste presentera sig personligen och då blir det kanske andra markörer som 
avslöjar "vilka de är", eller snarare vad människor associerar utifrån deras utse-
ende. Men även om de har tur och inte besitter de synliga markörerna som sor-
terar ut dem som "andra", ändrar sitt namn, som en ung kvinna med grekisk 
bakgrund överväger, är det inte säkert att utfallet blir en enkel lösning. Ett 
namn, speciellt tilltalsnamnet, är inte enbart en ytlig etikett. Det hör ihop med 
människors barndom, med deras första sociala relationer, med hur deras familj 
och vänner har sett dem och därför hur de har lärt sig att se sig själva, kort och 
gott med deras identitet. Det kommer kanske att finnas omständigheter när man 
vill bli av med alla dessa konnotationer och återuppfinna sig själv. Att skaffa ett 
nytt namn kan vara en frigörande handling för att uppnå detta. Men att ändra sitt 
namn därför att den dominerande diskursen i samhället inom vilket man lever 
kopplar samman det med nedvärderande föreställningar är en annan handling. 
Det implicerar ett förtryck eller att ta bort delar av sin identitet för att bli accep-
terad av det samhälle som avfärdar vem du är. Att förändra sitt namn för att 
"passera" som svensk är i litteraturen ihågkommet som "passing" huvudsakligen 
från den US-amerikanska kontexten. Termen användes huvudsakligen för män-
niskor som kom från olika kulturer och blev tvingade eller ville leva som vita. 
Detta innefattar föreställningar om svek och bedrägeri (se till exempel O'Toole 
2002, Fabi 2001). Denna anklagelse är vad Ahmed fick erfara när han presente-
rade sig för en svensk arbetsgivare. Det är en typisk anklagelse inom den rasis-
tiska diskursen: om man inte anpassar sig till värdsamhället, är man en separa-
tist och kan inte bli accepterad eller, om man anpassar sig, då man uppfattas 
behålla sina "verkliga" tankar och lojaliteter gömda, för att enbart passa in för 
att få fördel av de privilegier samhället erbjuder sina medlemmar. När de dåva-
rande judarna på 1400-talet tvingades konvertera till katolicism av de spanska 
"Katolska Kungarna" blev de kallade "marranos" (portugisiska för gris) efter-
som de anklagades för att fortsätta utöva sina religiösa praktiker i hemlighet. 
Det är en större historisk kontext inom vilken "ändra namn" kan tolkas som en 
del av en bredare strategi att konfrontera rasistisk diskriminering utan att utma-
na rasistiska föreställningar. 
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Att se den ljusa sidan av livet – identifikationer och 
glädjeämnen

I: Vad tycker du om Sverige? 

Aida: Grejen är jag trivs här i Sverige. Många av mina invandrarkompisar säger 
att de inte trivs här och de vill dra någon annanstans och jag förstår dom. Men 
jag trivs ganska bra. Förutom att folket är tråkiga och vädret, jag hatar vädret.  

Tidigare i intervjun har Aida berättat om några minnen från sin barndom: 
Lärarna de sa alltid, typ, olika saker till min mamma. Min mamma sade, typ, min 
dotter har inga vänner och så, vad ska vi göra? Och de sa, att det är hon som inte 
ville skaffa vänner, det är hon som inte vill, typ, att jag inte ville vara med dom. 
Dem retade mig hela tiden och gav mig olika smeknamn och de retade mig för 
maten vi åt. Jag tyckte inte det var kul. Jag skrattade inte.  

Dessa två citat, från samma unga tjej, visar hur människor kan slitas mellan 
motsatta erfarenheter vilka skapar svåra, motstridiga tillhörigheter. Å ena sidan 
är Sverige det land som dessa unga människor vi intervjuar har levt mesta delen 
av sitt liv, de har blivit socialiserade av landet, så de är bundna till att skaffa 
vänner, saker och människor som de tycker om. Å andra sidan har de erfaren-
heter av uteslutning och fientlighet. Det är signifikant att Aida säger att hon inte 
skrattar när personer kallar henne olika namn och skämtar om vad hon äter. 
Detta är ett kraftfullt avståndstagande från påståendet unga och vuxna män-
niskor gör när de använder element från rasistiska repertoarer, nämligen att de 
bara "skämtar". Ett sådant påstående sätter alltid personerna som är måltavlan 
för "skämtet" i en position där de knappast kan vinna: tycker de att det inte är 
roligt, betraktas de som humorlösa och om de skrattar med blir de delaktiga i sin 
egen förödmjukelse. Trots sina negativa erfarenheter hävdar Aida att hon tycker 
om Sverige och att hon tycker om att leva här. Emellertid markerar hon en 
skillnad mellan Sverige och människorna som lever här, vilka hon finner 
tråkiga. Man kan undra vad hon specifikt tycker om med att leva här (om det 
inte heller är vädret). För att kunna identifiera sig med landet inom vilket hon 
har vuxit upp i, måste hon ta avstånd från befolkningen som avvisar henne. 
Hennes avståndstagande tar sig uttryck genom att konstruera en nationell karak-
tär som hon beskriver som tråkig, en beskrivning som samtidigt är en vanlig 
förekommande och undviker därmed några anklagelser relaterade till hennes 
erfarenheter av uteslutning. I relation till en tråkig befolkning kan man känna 
sig förmer och överkomma känslorna av förödmjukelse som är ett resultat av 
rasistiska erfarenheter. Glädjen över livet i Sverige, trots rasistiska erfarenheter, 
är något som Aida har gemensamt med ett antal unga människor med invan-
drarbakgrund som vi har intervjuat. Det är en anledning till hopp, eftersom det 
visar att unga människor har förmågan att tycka om sina liv mot alla odds. Det 
reser också ett varningsfinger till alla forskare som arbetar med frågor rörande 
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rasistisk diskriminering att inte ge sig i kast med eller förstärka en "eländes-
diskurs", vilken målar upp liven för unga människor med invandrarbakgrund i 
mörka färger som alltigenom eländiga, och vanligtvis predikande att de blir mer 
och mer tragiska var dag som går. Medan detta kanske görs med de bästa inten-
tionerna för att besegra rasism genom att påvisa dess skadliga effekt på männi-
skors liv, är det inte bara osakligt utan även kontraproduktivt. Det är även teore-
tiskt otillfredsställande och politiskt farligt: för det första är ingen persons socia-
la position identifierad helt och hållet med endast en dimension. Därför är det 
inte troligt att någon definierar sina handlingar och känslor på grundval av en-
bart en dimension av sitt liv. Följaktligen, att inte vara medveten om styrkan hos 
dem som blivit föremål för rasism, av deras egna handlingar och egna definitio-
ner leder till en reducerad bild av individer och konstruerar dem som objekt 
ännu en gång. För det andra slås människors erfarenheter ihop i en sådan ut-
sträckning att det inte möjliggör perspektiv som kan utforma en politik som gör 
att individer kan överkomma och överskrida sin diskriminerande position – 
förutom genom att blir räddade av andra. 

Individuellt hjältemod  
Djamila: Ungdomar som har flyttat hit när dom var små och som har gått här i 
skolan och som söker jobb nu klagar att man inte får jobb för att man är invand-
rare. Och visst det finns sanning i det. Det är ju lite så, det är svårare att få jobb 
som invandrare än som svensk. Och det beror på den svenska mentaliteten eller 
den svenska kulturen. Jag tror att man är för rädd för att liksom träffa andra folk. 
Och man ser och man hör vissa saker om invandrare och man drar all över en 
kam. Men samtidigt så tycker jag också att invandrarungdomar, dem kämparna 
för lite. Dem liksom söker jobb och så får dem inget jobb och då tänker dom: Jag 
får inget jobb för att jag är invandrare. Det är inte riktigt så. Man måste kämpa 
och visa vem man är. Inte bara någon som har ett etniskt ursprung utan man är en 
person och man har liksom, man har liksom saker som man står för. Man är inte 
bara ett namn man är mer. Jag tycker att det är svårt att vara invandrare men 
samtidigt så beror det alltid på individen hur man klarar sig här i Sverige. 

Att förändra sitt namn är en motstrategi: den visar att en person överskrider sitt 
namn och hennes etniska bakgrund och vad som associeras med den genom 
kannotation och diskriminerande diskurser. Djamila betonar att en person också 
överskrider sin individuella existens genom att "stå för saker", inte enbart för 
sig själv. Mycket visdom och kunskap är uttryckta i dessa uttalanden, likväl en 
stark beslutsamhet att övervinna de hinder hon förväntas möta. Denna beslut-
samhet och makt är investerade i en individuell kamp, som ger näring åt det 
dominerande synsättet i västerländska kapitalistiska samhällen där "alla är arki-
tekter för sin egen framtid". Djamila skapar resurserna för denna heroiska kamp 
genom att distansera sig själv från andra unga människor med invandrarbak-
grund, vilka hon tycker ger efter åt sitt öde. Denna distansering verkar för henne 
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vara nödvändig för att undvika att bli offer för en paralyserande situation. Men 
det är också just denna distansering som även gör henne mer sårbar. Om hon 
inte lyckas med sin kamp har hon enbart sig själv att skylla. Hennes individuali-
serande strategi går väl i linje med positionen som tjänstemännen i vår under-
sökning, de som arbetar på arbetsförmedlingar, intar. För att kunna ge råd till 
unga människor kring deras liv som betald arbetskraft är det viktigt att veta vad 
som efterfrågas inom arbetsmarknaden. En av frågorna som jag frågade under 
intervjuer på arbetsförmedlingar och i skolor var därför: Vad är nödvändigt för 
att få ett jobb?8

A: Och också att har referenser. Ja, det är väldigt viktig. För har du bara gått i 
gymnasiet, aldrig jobbat på någon sommar, ingenting att visa upp... Du kan bara i 
din ansökan skriva att jag är en ungdom på 20 år och jag har gått den här utbild-
ningen, inget mer. Och då kan du åtminstone säga att jag har gjort praktik i tre 
månader på ICA, Maxi och jag har papper på det och kan visa upp vad arbetsgi-
varen tyckte. Och det är ett argument som de flesta ungdomar tar, de förstår det 
om man säger att du har ju inget att komma med i dag, du är helt oprövad.  

Det finns en viss motsägelsefull logik i dessa argument: hur kan någon som 
precis slutat skolan förväntas att ha arbetslivserfarenheter? Förvisso, har många 
unga människor lyckats att få ett sommarjobb för att tjäna lite extra pengar. Men 
det är tveksamt, huruvida dessa normalt låg betalda och låg kvalificerade jobben 
kan tillhandhålla någon användbar grund för en seriös anställning. Dessutom, 
om arbetslivserfarenheter behövs efter skolans slut; varför erbjuder inte skolan i 
så fall möjligheten att införskaffa sådana arbetslivserfarenheter? På ett annat 
arbetsförmedlingskontor fick jag följande svar till min fråga (intervjun utfördes 
på engelska): Hur får du egentligen ett jobb när du har tagit examen? 

A: Well, you will have to scan your possibilities all the time, continuously and I 
would say keeping active is important. Because the employer will look at, have 
you been active or not? We also say that the employed person always has the 
bigger chance of getting a job than the unemployed person. 

I: Even if they work at Macdonalds and they want to get into a bank? 

A: Yes, I would say that, at least that is my idea, it may not be correct, I can’t put 
any statistics to that but I would say that has to do with your capability to be a 
self going individual. To show that you will always make a decision that is giv-
ing you the best possibility to earn money or whatever or to be independent from 
anything else, that is the better decision. But I would say it is not good that a lot 
of people are going around in short term jobs which we also see in health care 
and in a lot of places where people are not getting long term real jobs. 

Dessa påstående av att vara en "självgående individ" påminner mig om Robert 
Musils "Mannen utan egenskaper". I novellen beskriver han huvudpersonens 

8 När jag citerar från intervjuer står I för intervjuaren, A för arbetsförmedlare och S för 
studievägledare. När jag citerar unga människor använder jag fingerade namn. 
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karaktär som någon som kan anpassa sig till alla situationer eftersom han har 
möjligheten att använda sig av deras kompetenser. När vi undersökte konsek-
venserna av automatisering mellan 1976 och 1986 fann vi att sådana "generella 
egenskaper", var krav som lyftes fram av många chefer för de anställda som 
arbetade inom datorkontrollerade processer. Den långa listan av karaktärsdrag 
som begärdes härstammade från "självförtroende", via "ärlighet, renlighet, för-
mågan att kommunicera och samarbetsvillighet" till en lång lista av egenskaper 
som behandlade "känslor": en ”känsla för material, för maskinernas känslighet, 
för vad som händer när någon tryckt på fel knapp, en mänsklig attityd gentemot 
maskineriet och mot den tekniska utvecklingen” etc. (Projekt Automation und 
Qualifikation 1981:390 ff). Generellt är dessa begärda egenskaper relaterade till 
karaktären av den högteknologiska produktionen: när arbetarna inte är en del av 
produktionsprocessen utan istället kontrollerar hur processen fortlöper och 
ingripa när ett problem uppstår så snabbt och korrekt som möjligt. Förmågorna 
som efterfrågas hos arbetarna är många och mångsidiga. Även med en hög ac-
celeration av teknisk produktion under de senaste 20 åren kräver inte alla jobb 
en sådan hög standard. Emellertid verkar det som om dessa generella jobbrelate-
rade krav "sipprat ner" till ekonomins alla sektorer och skapat föreställningen 
om den självgående individen som arbetarn vilken generellt behövs idag oavsett 
typ av jobb. 

I princip skulle sådana krav kunna fungera till fördel för unga människor 
med invandrarbakgrund. För att även om de är födda i det land som deras för-
äldrar migrerat till, har de dock kunskaper om minst två kulturer och två språk 
och är således mer flexibla än monokulturella människor. Emellertid, istället för 
att bli krediterade för sina specifika kapaciteter, ses unga människor med in-
vandrarbakgrund som otillräckliga. När en person utan invandrarbakgrund kan-
ske ses som en blank sida i arbetsgivarens ögon, enbart fylld med hans/hennes 
tidigare anställningar och arbetsgivare utlåtande om dem, är detta inte fallet för 
unga människor med invandrarbakgrund. Ett icke-svenskt namn trollar fram ett 
helt set av kvalitéer och egenskaper som ses som hinder för det jobb som er-
bjuds – även innan personen ens får möjlighet att presentera sig själv, vilken vi 
kan se nedan. Den andra anledningen till varför efterfrågan av abstrakta förmå-
gor missgynnar unga med invandrarbakgrund är att deras erfarenheter av 
diskriminering motarbetar dem. Om de inte kan visa upp arbetslivserfarenheter
ses detta som ett bevis för vad som antogs rörande dem från början, nämligen 
att de inte är flexibla, aktiva eller hängivna nog att finna sina möjligheter inom 
arbetsmarknaden. I bästa fall förklarar den uteblivna arbetslivserfarenheten 
deras bristande kunskaper om det svenska samhället. 

Precis som Djamilia, delar många i vår undersökning tron på att om dem bara 
försöker tillräckligt mycket och om de distanserar sig från sin bakgrund, kom-
mer de kunna överskrida de hinder som samhället satt ut för dem. Naturligtvis 
kommer det att finnas unga människor som lyckas med sina strategier. Dock, 
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oavsett om den är framgångsrik eller inte, kan en sådan strategi ses som ett dub-
beleggat svärd: medan det kanske förenklar unga människors tillgång till det 
dominerande samhället, kanske det också fjärmar dem från de människors vars 
solidaritet de behöver. Sett från den utgångspunkten av dem som Djamilia och 
andra inte vill sammankopplas med, kommer deras avlägsnande att bli en för-
lust: en förlust av just de unga människorna med stark viljekraft och förmågan 
att se bakom den dominerande konstruktionen av etnisk determinism. Unga 
människors strategier att kämpa hårdare och ensamma, måste också förstås 
inom kontexten av en generell reaktion åt vilken Djamilia antyder i citatet ovan, 
när hon säger att unga människor med invandrarbakgrund inte kämpar tillräck-
ligt. Alla unga människor måste handskas med en mängd svårigheter när de 
aspirerar på inträde till arbetsmarknaden. Som Birgitta berättar för oss: 

För det mesta får man inget svar överhuvudtaget. Och i några fall får man ett litet 
brev där det står tack för att du har sökt den här tjänsten men vi är tvungna att gå 
vidare med någon annan sökande. Jag har sökt väl 50 jobb eller så där från janu-
ari till april. Och då var jag ändå ganska kräsen. Jag hade ju kunnat söka mycket 
mer. Jag fick faktiskt, eller jag hade fått ett jobb om jag hade kunnat, på ett tele-
marketingföretag. Men det var också det enda. 

Birgittas reaktion för att stå ut med avvisandet eller uteblivna svar var annor-
lunda i jämförelse med Ahmed. Medan hon fortsatte att ansöka utan att förlora 
hoppet och utan att vilja ta vad som helst som var tillgängligt, gav han upp hop-
pet. Att Birgitta hade bra betyg i skolan medan Ahmed hade en krokig väg ge-
nom skoltiden påverkar troligtvis deras reaktioner. Emellertid, i motsats till 
Birgitta, hade Ahmed en teoretisk referensram genom vilken han förklarade sina 
erfarenheter och det var denna analysram som skapade känslan av att vara fast i 
en återvändsgränd. Vetande att redan hans namn skapar ett hinder för en livs-
duglig framtid, gjorde att ansträngningarna kändes ännu tyngre. Det är just kor-
rekt kunskap om att det inte huvudsakligen beror på ens egna prestationer som 
bidrar till att unga människor med invandrarbakgrund kan bli förtvivlade. Detta 
blir utfallet i en kontext där just individuella prestationer ses som den enda 
vägen för att lyckas och där det inte finns någon social rörelse som kan organis-
era människor för att tillsammans konfrontera deras gemensamma position i 
samhället. Samtidigt var insikten av att bli socialt positionerad på samma sätt 
som andra en grund för en attityd gentemot framtiden som skilde många unga 
personer med invandrarbakgrund från deras jämnåriga utan invandrarbakgrund. 
I framtidsvisionerna bland de med invandrarbakgrund fanns inte enbart att en 
vilja att förbättra sina egna liv, utan också andras liv: fattiga människor, andra 
människor med invandrarbakgrund samt deras familj. De ville agera på ett sätt 
som kunde bidra till förändring hos andra missgynnande grupper. 

I nästa avsnitt kommer jag att byta perspektiv och diskutera några aspekter 
kring hur unga människor relaterar till sin bakgrund utan att referera specifikt 
till frågor rörande arbetsmarknaden. Som vi har sett ovan, har strategier på ar-
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betsmarknaden vägletts av en allmän syn på hur individer ser sin egen position i 
samhället i stort. Många unga människor i vår undersökning var oroliga att de 
inte skulle få tillgång till arbetsmarknaden på grund av deras invandrarbak-
grund. Emellertid mötte vi även andra unga människor som inte hade dessa 
rädslor – eller i alla fall inte pratade om dem under intervjuerna – och det är 
intressant att mestadels kom de personerna antingen från medelklasshem (fastän 
deras föräldrar inte nödvändigtvis arbetade i medelklassyrken i Sverige) eller 
från etniska minoriteter, vilka, trots förföljelse i deras ursprungsland hade 
uppfattningen av att de var kulturellt överlägsna majoriteten av befolkningen i 
det land de lämnat. I följande avsnitt kommer jag att presentera två unga män-
niskor som är ett exempel på detta. 

Undgå kategorisering – att balansera på en tunn lina
Paul är en framgångsrik student, som har kommit in på ett universitet med höga 
krav. Han är född i Sverige och hans föräldrar tillhör inte medelklassen utan en 
minoritet, vilken, trots hård förföljelse i deras födelseland genom århundraden, 
har upprätthållit en föreställning om kulturell överlägsenhet i relation till ma-
joritetsbefolkningen. Jag har valt att lyfta fram honom i detta avsnitt på grund 
av att han inte kände att han hörde hemma med de jämnåriga med invandrar-
bakgrund på sin skola. I vår första intervju förklarade han utförligt för mig hur 
skolorna i hans område blivit dåliga eftersom personer med invandrarbakgrund 
förstörde dem, de var benägna till kriminellt beteende och betedde sig illa i sko-
lan. Dock såg Paul att den närhet han kände till Sverige i termer av religion och 
kultur inte möttes med liknande känslor av det svenska samhället. Intervjuaren 
frågar Paul om han ser några skillnader mellan sig själv och andra studenter på 
universitetet som han antagits till. Han svarade: 

P: Ja, ganska stor. 

I: Hur då? 

P: Dels bakgrunden, alltså de flesta är inte överklass längre. Så där har vi något 
gemensamt. Men de är svenskar och jag är invandrare och oavsett vad man tyck-
er om det så är det så. 

I: Men är du född i Sverige eller? 

P: Ja. 

I: Men du ser dig själv som invandrare? 

P: På grund av att andra ser mig som invandrare. Jag är själv kristen, jag har 
samma värderingar som svenskarna. Men när de ser hårfärgen (…) så fattar de 
att jag inte är svensk. (…) Jag kan också hålla på och svänga mig med värsta fina 
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ord och sånt, men jag tycker inte om det. Ska jag hålla på och prata på ett visst 
sätt bara för att markera att jag kan orden eller ska jag prata på ett normalt sätt? 

I: Men tycker du att du är svensk eller invandrare? 

P: Egentligen skulle jag helst vilja vara svensk. Fast jag ser mig inte som svensk. 
Det är som jag sa till dig, folk ser mig inte som det, varför ska jag se mig själv 
som det? 

I: Men ibland kan man tänka att jag skiter i vad de tycker, jag tycker så här i alla 
fall. Men så gör du inte eller? 

P: Fast det syns ju när man kommer ut i samhället. Du är ju själv akademiker, du 
vet ju om att invandrare i det här landet har ganska svårt att få jobb, i alla fall 
högstatus jobb. Svårare än i de flesta västländer.  

Det är intressant att se hur intervjuaren själv stannar kvar i dikotomin "invand-
rare – svensk" i försök att övertala Paul att ta avstånd från marginaliseringen 
genom att definiera sig själv som svensk. Men Paul tar trotsigt avstånd från att 
tillhöra en klubb som inte accepterar han som medlem, även om han tycker att 
han förtjänar att vara en del av den. Han ger intrycket av att han vill straffa det 
svenska samhället för att inte acceptera honom, genom att vägra förbättra det 
genom hans medlemskap. Pauls medvetenhet om sin position i Sverige står i 
konflikt med hans politiska övertygelse. Detta blir tydligt när han förklarar var-
för han inte röstar: 

P: Men de flesta vet att moderaterna egentligen, alltså visst de vill sänka skatten 
och straffa brottslingar och det tycker jag är jättebra. De vill ha hårda straff och 
det tycker jag är bra. Men å andra sidan vet vem som helst som har bott i det här 
landet att de är ju lite främlingsfientliga. Ingen glömmer bort det, i början av 
1990-talet, hur det var. Och socialdemokraterna å andra sidan, de vill ju gynna 
parasiter, folk som lever på bidrag eller de som begår brott. Varför ska vi göra 
det? Så det finns inget parti som jag röstar på. Jag röstade inte senast och kom-
mer inte att rösta nästa gång heller. 

I: Men hur ska du kunna påverka om du inte röstar? 

P: Ja, men vad vill du rösta på? Om vi säger så här, om jag får välja mellan två 
saker. Trampa på foten eller en boxning i ansiktet. Det är som att välja mellan de 
två. Jag ser samma, socialdemokraterna trampar mig på foten. Det gör lite ont. 
Moderaterna å andra sidan boxar mig i ansiktet, det gör mycket ont. 

I: Varför boxar de dig i ansiktet? 

P: De vill få bort mig från landet, indirekt. 

I: Hur då? 

P: Hur var det, du bodde här under 90-talet? 

I: Ja.  

P: Kommer du inte ihåg vad poliserna gjorde och det, lasermannen och allt. Det 
man indirekt fick instruktioner om, att inte ingripa. Polisen fick det. Jag har sett 
flera dokumentärer där de har sagt det också. Det var ju ganska mycket främ-
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lingsfientlighet. Det var Ny demokrati och moderaterna. Det är inget parti som 
är ett bra parti. 

Paul lär oss ett antal saker här: för det första att en vägran att rösta inte nödvän-
digtvis är ett tecken på politisk okunskap, utan kan indikera just det motsatta. 
Det kan vara ett tecken på att vara för medveten om faran som viss politik leder 
till, likväl som att ha en klar politisk position som inte är representerad i det 
politiska spektrumet. Parallellt med avståndstagandet till den politiska praktiken 
att rösta, är Paul absolut en uppmärksam politisk person, väl informerad om 
politisk utveckling och politiska program. För det andra blir Paul ganska otålig 
över intervjuarens korta minne och vi lär oss därigenom att för dem som upplevt 
dessa händelser, som skapade en livshotande situation, finns minnena ständigt 
närvarande. Slutligen, har vi lärt oss att acceptera – kanske till vår missbelåten-
het – att kännedomen om rasism inte nödvändigtvis leder till engagemang att 
skapa sociala relationer inom vilka alla människor har jämlika tillgångar till 
materiella och immateriella resurser. Paul är ganska tydlig i sitt förakt till män-
niskor som inte har samma tillgång till resurserna, genom att kalla dem parasi-
ter. Han visar också detta avståndstagande till fattiga när han beskriver sitt tidi-
gare bostadsområde:

I: Hur tyckte du att det var i Tensta? 

T: Det var okej fast folk började flytta in och förstöra mer och mer området, det 
blev smutsigare. Då kan man inte bo där, om grannarna ovanför och under håller 
på och väsnas och kissa i porten och i hissen då kan man inte bo där. 

Paul intar en utsatt position: han vill distansera sig själv från allting som är as-
socierat med bilden av en person med invandrarbakgrund och betraktar sig själv 
som svensk rörande kultur och förmågor – därigenom stärker han idén om det 
svenska som en överlägsen kultur. Samtidigt är han för rigorös i sin analys för 
att ignorera de exkluderande praktikerna och olika former av rasism inom den 
politiska arenan. Som ett slags motstånd mot detta accepterar han "titeln" in-
vandrare. Emellertid är hans motstånd begränsat. Han utmanar inte de föreställ-
ningar som är associerade med termen och han ser inte heller någon poäng med 
att utmana rasistiska strukturer, som han pekar ut i samband med händelserna 
kring lasermannen. Paul försöker att distansera sig från den status som samhäl-
let tillhandahåller människor som definieras som personer med invandrarbak-
grund genom att samtidigt placera sig själv i olika subjektpositioner: som en 
person med invandrarbakgrund utmanar han rasistiska strukturer och politik, 
som den svensk han vill vara talar han nedsättande om personer med invandrar-
bakgrund som i grund och botten okultiverade. Ett sätt att bibehålla denna 
omöjliga splittring är att ta in det postmoderna begreppet av en man, vilken kan 
bli vad som helst under vilken tidpunkt som helst i förhållande till den bild han 
vill framhålla. Hur seriöst han tar framförandet av en viss subjektivitet blir tyd-
ligt i hans konversation under den andra intervjun. Jag vill citera denna del av 
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samtalet utförligt därför att a) det händer väldigt sällan att intervjupersoner tar 
upp intervjusituationen och hur man gör sig själv genom den, och b) den till-
handahåller en intressant grund för att diskutera metodologiska överväganden 
angående intervjuers tillförlitlighet:   

I: Nej, jag tror att jag har frågat om det jag skulle faktiskt. Vill du fråga mig om 
någonting? 

P: Off the record eller dig? 

I: Ja, det spelar ingen roll. Jag tänkte om projektet eller om det är någon fråga 
som du undrar över eller så där. 

P: Okej, vad tyckte du om mig som person? 

I: Jaha. (skrattar) Ja, jag känner inte dig, men i vilken aspekt då? 

P: Med tanke på förra intervjun, tänkte jag. 

I: Jaha. Det är lite svårt. Jag tyckte väl att du verkar väldigt målmedveten. 

P: Man kan ge tusen bilder när man har en mikrofon framme. Jag kunde låtsas 
vara värsta nassetypen, värsta kommunisten också. Så egentligen, intervjuerna 
bygger mycket på att den som intervjuas talar sanning. 

I: Ja. Jo, det måste man ju nästan utgå ifrån när man jobbar med intervjumaterial. 
(…)

P: Vill jag föra fram vissa åsikter så kanske jag betonar dem extra mycket. Jag 
tror nästan inte att jag stod för dem så mycket. 

I: Men varför vill du föra fram vissa åsikter? 

P: Alltså just nu har jag bara pratat på. Men skulle du fråga mig om två, tre dagar 
igen så kanske jag inte skulle säga samma saker. Jag vet inte själv uppriktigt 
sagt. Men det där fungerar automatiskt också. För förra gången så lät jag som 
världens hypermoderat. Den här gången låter jag mer som en sosse. Jag var ju 
medveten om det under intervjun. 

I: Men känns det som att du har fått fram flera olika bilder, känns det som att du 
har fått säga det du ville säga? 

P: Ja.

(…)

I: (…) tycker du att du har sagt de saker som du ville säga till det här projektet? 

P: Ja. Mer än förra gången. 

Uppenbarligen vill inte Paul att intervjuaren ska se honom i ljuset av sin förra 
intervju, där han presenterade sig själv, inte enbart som konservativ utan också 
som någon med en väldigt negativ inställning gentemot "invandrare". Han gör 
sig besväret med att förändra de föreställningar i den nya intervjun och samti-
digt presentera sig själv med total kontroll över de bilder han producerar:
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I: Jo, när jag lyssnade på det här bandet från Nora då, då hade du ganska starka 
politiska åsikter. 

P: Jag visste om att hon verkade vara den där gröna typen. För hon sa ju när vi 
kom in i klassrummet, innan intervjun, vi fick papper. Till exempel det där pap-
peret, det står ju något på framsidan. Hon sa det att istället för att ta nya papper 
så skulle vi skriva på baksidan. Jag tycker helt klart att det är fint. Jag tänkte ock-
så att då måste man vara en grön-röd person, jag tänkte att vad fan då kan jag 
provocera henne lite extra.  

I: Ja. Så hur liksom, tänker du fortfarande lika politiskt i dag eller? 

P: Nja, jag tänkte inte politiskt då heller.  

Vi kan se hur lätt det är för intervjuaren att visa sin politiska position! Då Paul 
definitivt lyckades provocera i betydelsen av att hans syfte att göra det var 
framgångsrikt. Frågan blir därmed om han verkligen presenterade sig själv som 
en totalt annan person, som en socialdemokrat i den andra intervjun? För att 
svara på den frågan utförligt skulle man vara tvungen att systematiskt gå ige-
nom båda intervjuerna, vilket inte är möjligt i denna kontext. Emellertid belyser 
hans beskrivning av Socialdemokraterna i citatet ovan redan ett problem. En 
socialdemokrat, även en som anses tillhöra den högra falangen i sitt parti skulle 
troligtvis inte kalla personer som får socialt stöd för parasiter och skulle inte 
tolka att sitt partis politik vill betjäna "människor som begår brott" – åtminstone 
inte när han vill presentera sig själv som "sosse", som Paul hävdar i sin andra 
intervju. Vi kan här tolka Pauls påståenden som "argumenterande med sig själv" 
(Billig 1991), eller att anpassa sitt uppträdande på det sätt som han vill att hans 
interlokutör ska se honom. Dock hade han inte i någon av intervjuerna total 
kontroll över sitt uppträdande, även då han var medveten om att han framförde 
en karaktär och ville göra detta på ett visst sätt. På det sätt han uttryckte sina 
politiska åsikter i de båda intervjuerna visade att han använde ett antal diskur-
ser: den konservativa diskursen om lag och ordning, den nyliberala diskursen 
samt den antirasistiska diskursen. Medan han är en just kombination av dessa 
diskurser tvingar sig språkbruket och innebörden av dessa på honom, även när 
han vill fly in i en annan, i detta fall den socialdemokratiska. Då han inte är 
bekant med den diskursen i den utsträckning att han har internaliserat dess 
språk, innebörd och värderingar, har han inte möjlighet att reproducera dem, 
utan faller istället tillbaka till den nyliberala konservativa diskursen. Medan vi 
vet att politiska diskurser förändras och innebörder rör sig från en politisk arena 
till en annan, finns det dock markörer som kan ses som "tillhörande" kärnan av 
en viss politisk fraktion – åtminstone vid en given tidpunkt. Sammanfattnings-
vis, om Paul hade brytt sig mer om hur personer med invandrarbakgrund är 
representerade i det svenska samhället, skulle han knappast bidragit till en ned-
sättande bild genom att beskriva dem som han gjorde. I den grad Paul är medve-
ten om den karaktär han vill framföra och presentera, kan tolkas som ett resultat 
av hans dubbeltydiga position som ung, begåvad man som är dömd av samhället 
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att inta en position som marginaliserad individ, medan hans övertygelser och 
hans kulturella bakgrund främst placerar honom i en position i mitten av sam-
hälle. Medan han ibland lekfullt presenterar sig själv som besittandes olika sub-
jektiva positioner, kan man också känna en osäkerhet över hans position angå-
ende hur han insisterar på att hans framställning i den första intervjun var endast 
en provokation. 

På en mer metodologisk nivå, rörande tillförlitigheten av intervjuer, kan vi 
lära oss att trots att individer försöker presentera sig själva, i vad de bedömer 
vara i bästa av ljus (eller värsta om syftet är att provocera en intervjuare), besit-
ter de inte obegränsade repertoarer som tillåter dem att framställa sig själva på 
sätt som rör sig långt in i sociala meningssammanhang som de inte är del av. 
Naturligtvis har människor i olik utsträckning erfarenheter och kunskap om 
olika arenor, men i princip kan vi endast framställa de subjektiva positionerna, 
som vi besitter genom praktiker och övertygelser. Om det sker förändringar 
beror det på att dessa positioner själva är motsägelsefulla och föränderliga. 
Detta innebär inte att individer är dömda att inneha den underordnade position 
som samhället har erbjudit dem. Men det betyder att de lever genom inre 
motsägelse när de försöker hantera antagonistiska positioner. Det betyder också, 
att när de har valt en viss kombination av tillgängliga diskurser, är förmågan att 
inta en annan position begränsad. 

Att politisera underordnade positioner
Paul är synnerligen ett tydligt exempel på en ung person med invandrarbak-
grund som försöker undkomma föreställningar om "invandrare" genom med-
vetenheten att han alltid kommer att ha den etiketten, oberoende hur han vill 
definiera sin relation med det svenska samhället. Martin, å andra sidan, ansluter 
sig till positionen "invandrare" dock på ett specifikt, politiskt sätt. Hans mamma 
har invandrarbakgrund medan hans pappa är svensk med en bra position inom 
IT-branschen. På grund av boendet i ett dominerande svenskt medelklassområ-
de, hade han svårigheter under skoltiden som en av väldigt få med invandrar-
bakgrund och bestämde sig för att välja en annan grundskola med högre andel 
personer med invandrarbakgrund (intervjun utfördes på engelska): 

M: It’s - the people don’t call me stupid things because I am an immigrant here, 
because there are maybe 50 percent other immigrants here and if someone - like 
in the school I went to before, the primary school, there people could listen to 
like, racist music and they could go around and do things. And if someone would 
do something like that here - no one dares to. Maybe they don’t accept immi-
grants more, but they don’t show it. 

Martins historia kastar vissa tvivel över argumentet att människor med invand-
rarbakgrund tillhandahåller bättre möjligheter och förenklar deras vägar in i det 
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svenska samhället genom att leva tillsammans med svenskar. Martin saknar 
verkligen inte kulturella resurser: båda hans föräldrar har kvalificerade jobb, 
hans pappa är svensk och dem lever i ett "bra område", omringande av svenskar 
med medelklass bakgrund. Emellertid hindrar det inte honom från att ha erfa-
renheter av rasism. Jag har hört liknande erfarenheter från unga människor lik-
som från vuxna om och om igen under mina intervjuer. Martins och många 
andras erfarenheter antyder att i den utsträckning som personer med invandrar-
bakgrund föredrar sällskapet med människor med liknande erfarenheter är inte 
på grund av – eller inte enbart – att de vill vara "med sina egna", utan för att de 
vill undvika att bli exponerade av vardagsrasism (och naturligtvis, som Molina 
(1997) har visat, rasifieringsprocesser försätter människor i specifika fack). I 
detta avseende var Martin inte ett undantag i vår undersökning. Han var ett un-
dantag bland unga människor med invandrarbakgrund som kom från medelklas-
sen, i avseendet att majoriteten tenderade att distansera sig från sin invandrar-
bakgrund. Martin kunde identifiera sig med den sociala positionen som en per-
son med invandrarbakgrund får utan att känna sig socialt degraderad, eftersom 
han kunde avindividualisera sin erfarenhet och analysera den politiskt. Detta 
blev tydligt i många av hans reflektioner under intervjuerna och följande är ett 
exempel på detta:  

N: And how about the teachers? How were the teachers in primary school and 
how are they here? 

M: I think here it is pretty strange because it’s many immigrants here but no 
teacher is an immigrant, I haven’t seen anyone. My Swedish teacher is from Est-
land or Lettland, but not from another part than Europe. No teacher, but the 
cleaners and the food providers, they are mostly, like 60 or 70 percent or some-
thing, are immigrants. Have you noticed?  

De tre intervjuerna med Martin är fyllda med analyser av maktrelationer inom 
det svenska samhället specifikt och generellt på en globalnivå. Han talade inte 
länge om sina personliga erfarenheter utan att sätta in dem i ett större politiskt 
perspektiv av orättvisor och maktrelationer. Det är intressant att jämföra hans 
synsätt kring fattigdom och kriminalitet i förorten med dem från Paul ovan: 

M: If you hear the discussion of the problems of immigrants in Sweden in poli-
tics, they discuss the Swedish test to become a member of society and they dis-
cuss labour immigration. They don’t discuss discrimination or poverty. And 
when they talk about that there is so much crime in the suburbs, it seems like 
they think that the salvation is to get more police in. But in every area that has 
high poverty there is high criminality too. If you had a better integration then 
there wouldn’t be so much criminality.  

I motsats till Paul, som beskyller enskilda individer för de förutsättningar de 
lever under, syftar Martin att förstå de mekanismer i samhället i stort som leder 
till vissa resultat. Jag konfronterar inte dessa två ställningstagandet i syfte att 
bedöma vilken som är korrekt. Vad som är intressant att analysera är att Martins 
intresse av att förstå hur samhället fungerar och producerar vad han ser som 
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orättvisor räddar honom från dilemmat att växla mellan två motverkande posi-
tioner; som en person med medelklass bakgrund liksom en person med invand-
rarbakgrund. På grund av sina politiska insikter har Martin möjligheten att posi-
tionera sig som "invandrare" utan att underordna sig dess förolämpande konno-
tation eftersom han analyserar hur dessa föreställningar produceras i samhället i 
stort:

M: … the media doesn’t show a fair picture of the situation of immigrants. And 
the (Swedish students) rely on the picture in the media and they rely on a friend 
they heard has been robbed by an immigrant and they think that all these immi-
grants, they talk so funny. And as for Islam, they think they are wicked and they 
think that they are weird. And then they just see that.  

Klaus Holzkamp, grundare av en tysk inriktning inom kritisk psykologi, skiljer i 
sitt teoretiserande kring hur individer handlar för att ha kontroll över sina livs-
villkor mellan "begränsad handlingsförmåga" (restriktive Handlunsfähigkeit) 
och "samhällig handlingsförmåga" (gesellschaftliche handlungsfähigkeit). I 
båda fallen syftar individer till att konstruera sig själva som subjekt för sitt öde. 
Det vill säga, som människor som har de förmågan att bestämma hur de ska 
utforma sitt liv och handla för att uppfylla sina mål. I det först fallet gör dem 
detta inom givna parametrar inom de samhälliga förutsättningar de lever under. 
När det gäller västerländska industrialiserade länder inkluderar det att män-
niskor är en del i en tävling om materiella och immateriella resurser. I syfte att 
vinna resurser, makt och status måste individer avvärja andra, som söker samma 
resurser. Därför kan de bara vinna större resurser och mer trygghet på bekostnad 
av andra, vilket innebär att de inte ifrågasätter under vilka förutsättningar deras 
egna tillgångar och framtidsutsikter ovillkorligen förstör andras möjligheter. I 
motsatts till detta innebär en samhällig handlingsförmåga möjligheten att se sin 
ställning och sin positionering som en del i en större maktrelation i samhället i 
stort. Det skulle inkludera försök att förbättra sin tillgång på materiella och im-
materiella resurser genom att förbättra sociala förutsättningar generellt i sam-
hället, tillsammans med andra och inte på bekostnad av andra. Enligt 
Holzkamps teori är denna samhälliga handlingsförmåga mer tillfredställande för 
individer, eftersom den tillåter dem att utveckla sina kapaciteter i större ut-
sträckning, mer än vad som är möjligt för en isolerad individ. Jag tycker att Paul 
och Martin kan förstås med hjälp av dessa två begrepp rörande förmågor. Paul 
försöker distansera sig från den sociala grupp med vilka han delar erfarenheter 
med genom etiketten "invandrare" och sålunda förnekad legitimiteten av att 
vara svensk. Denna distansering ökar hans handlingsförmåga eftersom den öpp-
nar upp ett annat utrymme för honom än det som vanligtvis är tillgängligt (be-
träffande statistiken) för unga människor med invandrarbakgrund klassificerade 
som "invandrare". Samtidigt är dessa individuella strategier källan till konflikt 
som han måste brottas med: positionerande sig själv i oförenliga positioner på 
samma gång och spenderar mycket energi kring frågan hur han ska framställa 
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sig själv. Martin däremot som undviker individualiserade praktiker, genom att 
visa intresse för hur sociala positioner är konstruerade, har förmågan att de-
finiera ett eget utrymme som gör hans handlingar och sin själv positionering 
mer sammanhängande: han kan använda sina resurser för att förstå samhället 
och dess påverkan. Till exempel, fortfarande i skolan skapade han ett forsknings 
projekt, intervjuade sina skolkamrater om rasism och undersökte antidiskrimin-
erings policy i andra länder för att lägga fram förslag kring nya tillvägagångssätt 
om hur rasismen i Sverige skulle kunna utmanas. Han använde både sin invan-
drarbakgrund och sin medelklass bakgrund som resurs för att förstå hur un-
derordning och underordnade positioner var skapade, för att utmana de 
förutsättningar som producerar personer med invandrarbakgrund som en un-
derordnad kategori, istället för att utmana sitt tillhörande till denna kategori. 

Motstånd som inte utmanar tillhörigheten till en social grupp, utan istället 
den sociala strukturen som producerar sådana kategorier, har historiskt inklud-
erat beslagtagandet och omvandlingen av den underordnade positionen. Arbe-
tarklassen frambringar stolthet och självförtroende som arbetare, kvinnor fram-
bringar stolthet av att vara kvinna, svart för att vara svarta och så vidare. Sådana 
rörelser har försökt omvandla underordningen av respektive social grupp genom 
att skapa en känsla av tillhörighet och solidaritet mellan sina medlemmar. Detta 
är endast möjligt i den utsträckning individer känner igen sig själva som 
medlemmar av en underordnad grupp. I våra två exempel här är det Martin som 
identifierar sig med kategorin ”invandrare” och just genom denna identifikation 
står emot den underordning som hör ihop med denna position. Martin spenderar 
inga synliga ansträngningar till att framställa sig själv på ett visst sätt. I hans tre 
intervjuer var han mer intresserad av att diskutera sociala relationer i det svens-
ka samhället, frågor rörande västvärldens imperialism och integrationspolitik 
snarare än om honom som person. 

"Problematiska ungdomar": olika former av att vara 
marginell 
Efter att ha lyft fram några unga människor med invandrarbakgrund, vilkas enda 
problem är att de konstrueras som ett problem, vill jag introducera några exem-
pel på "problematiska unga människor" som jag mötte under intervjuerna. Prob-
lematiska innebär i detta sammanhang att socialkontoret och arbets-
förmedlingens kontor, likväl som ungdoms projekt anser att de är speciellt prob-
lematiska. Vissa har deltagit i speciella program för unga människor som är 
långtidsarbetslösa, andra har endast gått ur grundskolan. Det skulle vara naivt 
att förneka att vissa unga människor, som inte finner ett jobb, verkligen är prob-
lematiska i termer av bristande utbildning och attitydproblem, deras förmågor 
eller deras motivation kring anställning för ett betalt arbete. Genom att lyfta 
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fram några av dessa unga människor (vilka var i minoritet i vår undersökning) 
vill jag föreslå ett annat sätt att se på dessa människor och ett annat sätt att 
hantera deras "problem" på. Dessa unga människor är: 

Kendo, med ett kriminellt förflutet, som hoppade av skolan och letar desperat 
efter ett jobb för att blir "stabil". Adil, som nyligen kom till Sverige från sitt 
krigshärjade land, utan någon speciell utbildning men med stark beslutsamhet 
att arbeta oberoende plats och uppgift. Han har snabbt lärt sig bra svenska men 
har aldrig erhållit något svar från sina 50 jobbansökningar. Frans, med alla 
möjliga kulturella resurser, med en familj med universitetsjobb och tillräckligt 
pengar men utan någon speciell drivkraft att skaffa ett jobb eller att studera. När 
jag såg honom senast hade han bestämt sig för att avsluta sin utbildning och att 
inte göra någonting. Orsaken var att han var uttråkad, som han uttryckte det. 
Rainer, en ung musiker, som inte vill göra någonting annat en musik, även om 
han inte tjänar tillräckligt mycket pengar för att överleva genom sitt yrke. Les-
lie, som vill ha ett liv utan stress och utan att någon talar om för honom vad han 
ska göra och är nöjd med att leva med lite pengar så länge som han kan undvika 
ett obehagligt arbete. Lena, som till slut har bestämt sig för att utbilda sig och är 
väldigt förväntansfull över att börja studera efter år av olika jobb. Erika, med en 
väldigt sorglig familjehistoria som inkluderar dödsfall, separation och uteslut-
ning, som hoppas att hon åtminstone blir tillräcklig lycklig att hitta ett jobb och 
som till slut har flyttat till ett annat land och börjat studera. Darius, som har ett 
antal sjukdomar och även många förmågor och är fortfarande hoppfull att hitta 
ett stadigt jobb, där han kan använda sina kunskaper. Under tiden hjälper han 
sina vänner, bekantar och andra människor att reparera deras datorer eller andra 
elektroniska apparater. Jonathan, som var medlem i en våldsam ungdomsgrupp, 
vill nu ägna sin tid åt att förhindra att andra unga människor begår samma mis-
stag som honom. Han har en artistisk ådra och skulle vilja leva på sin konst men 
har under tiden satt igång att packa upp fisk. Dieter, som älskar att arbeta prak-
tiskt men inte att läsa eller studera. Han är stolt över alla saker han gjorde på 
bageriet innan det stängdes och gjorde honom arbetslös. Nu arbetar han med 
samma engagemang som städare av industriella maskiner och jobbar varje natt 
och riskerar sin hälsa med farliga rengöringsmedel. 

Endast de två första av dessa unga människor har invandrarbakgrund. Var 
och en har en unik historia och ett unikt sätt att hantera sin situation som ung 
arbetslös och det skulle vara intressant att skriva om alla i detalj. Emellertid har 
jag bara ett begränsat utrymme och jag kommer enbart att presentera två av 
dessa i detalj: Kendo och Leslie. Kriteriet för att välja dessa två är att de är lik-
värdiga rörande deras ekonomiska situation. Dock är det stor skillnad på sätten 
de framställer sig själva, tolkar sin situation som långtidsarbetslös och drar 
praktiska slutsatser från det. I följande avsnitt kommer jag att lyfta fram några 
aspekter kring hur dessa unga människor talar om deras tillgång specifikt till 
arbetsmarknaden och om deras föreställningar om arbete generellt. Kendos 
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drivkraft att hitta ett jobb är påtaglig, genom rytmen i hans talande. Han talar 
fort, beskriver i detalj de saker som han har gjort för att skaffa ett jobb. 

I have helped to build this centre, I have painted, I have been responsible for the 
café, I worked as technical assistant, I worked one day a week at the youth cen-
tre, I worked at a second hand store, I have been active in very many things, 
damn active all the time, but I did not get a job. … I have perhaps looked for 80 
jobs during the past 5 months. I write my application, I send 10 at a time. Some-
times they answer, most of the time not, I call them, I mail them, but nothing 
happens. … It is so difficult to find a job. Nobody can offer you a job if you do 
not know the right people. The people I know, they do not work, so it is difficult 
to find something.9

Under hela intervjun var han koncentrerad kring denna fråga, att hitta ett jobb, 
svårigheterna och omöjligheten med detta. Kendo anklagade huvudsakligen sig 
själv och hans brist på utbildning för oförmågan att finna ett jobb. Även då han 
klagade över att arbetsförmedlingen inte erbjöd honom några jobb, betonade 
han att huvudproblemet var hans oavslutade studier, men att det inte kunde dri-
va honom till att studera. Han hade gjort, som han uttryckte det, "come back" 
till skolan, utan någon framgång. Så hans mål är att hitta vilket jobb som helst, 
vad det än är för att "stabilisera" sitt liv. Tillfrågad om hans framtidsambitioner 
svarade han: 

I do not think about the future, I think about now, one has to stabilise one’s life 
now before one can think about the future. I cannot go around and think about 
the future because that would be an extra burden. I don’t think about a luxury 
job, or a specifically great job. I just want to have a normal job, a normal car, an 
apartment, I want to live normally, I want to marry, live in a marriage, that is 
very important. 

Efter ett halvår av intensivt jobb sökande efter vilket jobb som helst har han 
beslutat:

If I do not find a job, I will fix another thing. Society has to blame itself then, I 
have struggled, I have done my best. I will look one year, one year of my life I 
spend looking for a job, but if nothings happens, I will go into criminality again. 
It is a better life. You don’t have to pay taxes, you don’t give a damn about rules 
or anything. 

Den sista kommentaren var inte nödvändig för att övertygas om den desperation 
och ilska som Kendo känner. Jag var chockad efter intervjun och tänkte att jag 
var tvungen att göra någonting för att hjälpa till. Jag kunde inte förbli en opar-
tisk forskare. Men å andra sidan var jag tvungen att bevara information för mig 
själv. Jag gick till den ungdomsgård där jag hade träffat Kendo för första 
gången, för ett års sedan, och berättade för personalen att han var i en väldigt 

9 Den här intervjun genomfördes på svenska men dokumenterades på engelska och jag 
har valt att ha den kvar på engelska då det bättre uttrycker intervjun så som jag uppfattar 
den. 
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desperat situation, att jag kände att han var på väg att passera gränsen, om dem 
kunde göra något för att hjälpa honom? De ryckte på axlarna. De hade tidigare 
anställt honom för ett antal timmar, men det hade inte blivit någon succé: ibland 
hade han kommit, ibland inte. Han var inte pålitlig. Det är kanske förklaringen 
till varför den andra ungdomsgården, där han hade jobbat mycket inte hade gett 
honom något jobb i utbyte, utan istället anställt två andra unga män: 

I have done good things in the centre, I have not lost that time of my life. I have 
done that for young people at my age so they do not have to be on the street. But 
what have I got back? Nada! Nothing. The thing is this. The people who come 
here, they do not even know that I have worked here from the beginning. I did 
not get a job here, I did not get anything back. They gave the job to a friend of 
mine here, but not to me. I am not the person who has luck on his side. I do not 
have any competence. So I do not get anything. 

Så här har jag två sidor av historien: å ena sidan, en ung man uppenbarligen arg 
och desperat över att inte hitta ett arbete, framställande sig själv som fastbeslu-
ten och redo att jobba till vilket pris som helst. Det är en egendomlig samti-
dighet av stolthet och självnedvärdering i hans framställande. Han känner att 
han har gett mycket utan att få någonting tillbaka, men samtidigt nedvärderar 
han sitt arbete genom att betona sin inkompetens. Hursomhelst, om han har 
jobbat så hårt måste han ha erhållit någon kompetens.  Å andra sidan, fanns det 
socialarbetare för ungdomar som var besvikna på hans verkliga prestationer på 
jobbet och hade gett upp hoppet om honom. De höll med om de negativa egen-
skaper Kendo tillskrev sig själv. Låt oss anta att denna negativa bild oftare visas 
i dagliga praktiker än den positiva, att Kendo är en opålitlig arbetare, även då 
han vill jobba bra. Var lämnar det oss som ett samhälle och var lämnar det män-
niskor som Kendo? Vad ska ett samhälle göra med sina medlemmar, som inte 
kan hitta styrkan i dem själva för att fullfölja deras lilla dröm om ett normalt 
liv? Ska de lämnas till laglöshet så att de slutar bakom galler? Visserligen vill 
inte majoriteten av läsare, politiker och socialarbetare ha en sådan utveckling. 
Men ändå verkar det som om det inte finns en plats för en person som Kendo. 
Även om Kendo inte själv tror att svårigheterna med att hitta ett arbete beror på 
hans invandrarbakgrund, kan vi anta att han kommer att dela ödet med dem som 
har ett namn som inte klingar svenskt. Det gör hans jobb sökande redan till ett 
Sisyfos-jobb. Och på toppen av detta har han hoppat av skolan utan några gynn-
samma kvalifikationer och den enda institutionen som har möjlighet, om inte att 
skaffa ett jobb åtminstone stötta honom, har gett upp hoppet om honom. Om det 
inte ens på en ungdomsgård, där människor är hängivna sitt arbete och aktiva i 
kampen mot rasism, finns plats för någon som inte fungerar under normala 
förhållanden, vilket innebär att fullfölja sina uppgifter på ett pålitligt sätt, vart 
ska en sådan person gå? Således faller Kendo helt enkelt genom alla stora mas-
korna i samhälles trygghetssystem. 
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 Samtidigt, på en annan plats i Sverige, finns Leslie, en ung man i ungefär 
samma ålder som Kendo men utan invandrarbakgrund och nöjd med att vara 
utan arbete (intervjun utfördes på engelska): 

I:Are you satisfied with your life? 

L:Yes, I love it, it’s the best. I don’t miss the money, money is not important for 
me, I can live with 4000 SEK a month. I am happy, I like what I am doing: to 
hang around with friends all the time. We do fun stuff, crazy stuff. We fool 
around. We are making movies. We just do crazy stuff. And I like to do politics, 
human rights. (…) 

I: Do you think you could continue like that until the end of your life? 

L: Yes, I think so. Human rights is my thing, I could do that forever.  

I: What does your mother say? 

She does not say anything. She supports me with that stuff. She thinks it’s OK as 
long as I am happy.  

I:And social insurance, do they put pressure on you?  

L: Yes, I have to do something in March. But I can choose the place to be, so I 
can choose something that has to do with human rights. I can look for it myself, 
so it’s OK. It’s OK for a few months anyway, as long as it is not for ever.  

Kendo och Leslie lever i två olika städer i samma land, de är i samma ålder och 
har båda varit arbetslösa i mer än ett år, men det är samtidigt svårt att föreställa 
sig två liv som skiljer sig mer åt. Medan Kendo tittar med förtvivlan hur hans 
liv rinner iväg utan att han uppnår någon stabilitet, njuter Leslie av att leva i 
gränslandet mellan barndomen och vuxenvärlden. Han deklarerar flera gånger 
under intervjun att han är "bara ett barn" och planerar inte att växa upp inom 
den närmsta framtiden. Ibland tar han något enstaka jobb för att tjäna lite peng-
ar, men oftast gör han det inte. Till trots för fattigdom har han lyckats att resa 
till en mängd länder, från Grekland till USA, ibland inbjuden av vänner. Han är 
intresserad av konst, men tycker inte att han är tillräckligt bra för att ägna sig åt 
det seriöst, han tycker om djur, men tror inte att han vill studera någonting som 
är kopplat med dem och inte heller något som är relaterat till andra länder, vilka 
han tycker om att besöka. En karriärplanerare skulle förtvivlas över den full-
ständiga bristen på ambition som Leslie visar. Individuella karaktärsdrag kanske 
förklarar till en viss gräns de olika sätten som Kendo och Leslie hanterar en 
liknande situation. Men det finnas också strukturella faktorer som spelar in: 
Leslie behöver inte den stabiliteten som Kendo eftersträvar genom ett jobb ef-
tersom han har ett stabilt socialt nätverk. Hans familj stöttar honom, han har 
vänner, med vilka han tycker om att spendera tid med, han har politiska aktivi-
teter som ger hans liv mening – varför skulle han bry sig om ett betalt arbete när 
han inte är intresserad av pengar? Socialkontoret är inte ett hot för honom. Han 
gör sin praktik då det krävs och fortsätter sedan som vanligt med sitt liv. Rainer, 
musikern, har samma attityd. Allt han vill göra är att spela musik. Han är med i 
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två band, har redan varit på turné i USA, har gjort en CD med ett av sina band 
och vill fortsätta att göra det och inte bry sig om pengarna som han inte tjänar 
genom musiken. Rainer blir regelbundet tillfrågad av försäkringskassan att ha 
praktik i några månader för att visa att han är villig att arbeta. Han gör detta 
motvilligt eftersom det distraherar honom från att spela sin musik. Han skulle 
vilja att försäkringskassan accepterade att han faktiskt jobbade, men det är 
omöjligt eftersom han tjänar så lite. För arbetsförmedlingen och för socialkonto-
ret är ett jobb definierat efter pengarna man tjänar. Då Rainer inte tjänar tillräck-
ligt mycket pengar för att försörja sig jobbar han inte. 

Tryggheten som Rainer och Leslie känner beror även på det faktum att de 
inte har invandrarbakgrund och att de är mer förankrade i det svenska samhället 
än Kendo, som inte har svenskt medborgarskap. Medan Kendo är fast i en ofriv-
illig cirkel av vänner och släktingar som är lika marginaliserade som honom, 
har Leslie och Rainer valt marginalen som sitt föredragna rum. De är förankrade 
i alternativa kulturer, kritiska till den dominerande normen och är därför nöjda 
med att vara "missanpassande". I motsatts till detta, har Kendo och andra mar-
ginaliserade unga människor med invandrarbakgrund aldrig valt att leva i mar-
ginalen. Allt de vill är att vara normala och passa in. De är "missanpassade" mot 
sin vilja. Ironiskt, eller i Kendos fall tragiskt, behandlar de sociala institution-
erna dessa olika unga människor på samma, och således på ett felaktigt sätt: 
medan de trycker på för att båda grupperna av unga människor ska framföra 
institutionernas normalitet, försöker de att predika för redan övertygade unga 
människor med invandrarbakgrund10 medan de talar för döva öron när det gäller 
unga infödda. De skulle bli mer framgångsrika om de koncentrerade sig på de 
sociala strukturer som hindrar eller gör det ytterst svårt för unga människor med 
invandrarbakgrund att få ett betalt arbete, likväl att uppmärksamma de speciella 
behov hos unga människor med invandrarbakgrund angående deras specifika 
förutsättningar i termer av intressen, talanger, förmågor, utbildning och också 
deras utsatthet som i Kendos fall. För unga infödda, skulle det bli helt enkelt 
mer effektivt om de hade vetskap om att några unga människor har gjort andra 
livsval än de som samhället har designat för dem. När unga människor är en-
gagerade i alternativa projekt och nöjda med att leva med en liten inkomst, ver-
kar det vara smartare att stötta deras projekt och deras sätt att leva istället för att 
hindra dem från deras aktiviteter genom regelbundna interventioner för att 
försäkra att de utför någon form av arbete som legitimerar det lilla stöd de 
erhåller. I en situation där det inte finns tillräckligt med jobb för de unga män-
niskor som aktivt letar efter dessa, varför tvinga dem som är nöjda med sin 

10 Jag använder plural eftersom i en annan studie gjord i Tyskland har jag fått liknande 
resultat: unga marginaliserade människor med invandrarbakgrund, vars dröm var att 
leva ett normalt och accepterande liv. Ju mer de försökte att fullfölja deras dröm utan att 
ha de nödvändiga resurserna och blev behandlade som farliga män, desto mer kom de 
att likna de föreställningar de ville fly från. (Räthzel 2003). 
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situation in i ett meningslöst jobb sökande efter jobb de inte vill ha och inte 
kommer att finna? 

Exemplen som presenterades i detta avsnitt var avsiktligen extrema: inte 
många av de unga människor med invandrarbakgrund i vår undersökning var i 
en sådan desperat situation som Kendo (dock mötte jag några fler som var i 
behov av omedelbar hjälp som inte fanns att finna) och Leslie och Rainer var de 
enda arbetslösa unga människor som faktiskt var nöjda med sina självbeslutande 
aktiviteter och strävade inte efter en anställning. Anledningen till att lyfta fram 
dessa fall tillsammans i ett avsnitt var att visa hur olika liknande ekonomiska 
situationer kan levas beroende på olika tillgängliga samhälliga positioner inom 
specifika sociala kontexter. Arbetslöshet kan för en ung person hota den sociala 
överlevnaden när det gäller marginalisering på olika nivåer: som person med 
invandrarbakgrund, som arbetarklass kille, som avhoppande från skolan med 
liten benägenhet för teoretiska studier. Samma situation av arbetslöshet kan 
upplevas som frigörande från alienerande arbetsförhållanden när det rör per-
soner som är väl förankrade i den alternativa kultur de har varit en del i att 
skapa och om de har tillräckligt med sociala resurser (en fullföljd utbildning) för 
att ha möjlighet att klättra upp för den sociala stegen om de skulle känna för det 
vid någon tidpunkt i deras liv. Således, argumentet att människor kan vara 
"överkvalificerade" på grund av att de har lärt sig mer än vad som är nödvändigt 
för deras jobb är ett kortsiktigt synsätt på många sätt: 1. Kunskap och förmågan 
att lära sig ger människor möjlighet att utveckla alternativ om dem inte kan eller 
inte vill passa in i en "normal" arbetskarriär. 2. Även om det inte är realistiskt, 
eftersom inte alla med tillräcklig utbildning får ett jobb, kan tryggheten som en 
utbildning erbjuder bidra till att människor vill testa andra möjligheter, utan att 
bli deprimerande, när de misslyckas träda in till arbetsmarknaden av orsaker 
som inte kan härledas till dem själva. 3. En bra utbildning möjliggör sannolikt 
att människor kan förstå de sociala förutsättningarna de lever under och påverka 
dem, istället för att bli dess offer. Medan begreppet överkvalificerad kanske 
verkar användbart på en funktionell nivå, i studiet av varför lägre utbildade 
människor inte kan hitta ett jobb, även om det finns fler av dessa jobb än män-
niskor med så låg utbildningsnivå (Åberg 2003), om man skulle använda det 
som ett argument för att minska ansträngningarna att ge alla människor den 
bästa möjliga utbildning, blir det ett farligt verktyg. 

 Genom presentationen av unga människor i detta avsnitt vill jag inte påstå 
att det är arbetslösa med invandrarbakgrund som alltid är angelägna i sitt jobb 
sökande, medan arbetslösa utan invandrarbakgrund är nöjda inbegripna i alter-
nativa praktiker. Till exempel, i min undersökning, letade Dieter och Jonathan 
desperat efter jobb, när jag först träffade dem. Emellertid, i skillnad från Adil 
och Kendo, när jag träffade dem en andra gång, arbetade de, fast de jobb de 
hade gav dem ingen framtidsutsikt. Dessa krävde inga specifika kvalifikationer 
och är per definition jobb som inte kan utföras särskilt länge på grund av hälso-
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risker. Dessa två unga män har många fler förmågor och (informella) kvalifika-
tioner än vad som krävs för det jobb de har idag. Vad jag vill säga med dessa 
exempel i detta avsnitt, är att unga människor med invandrarbakgrund, som inte 
kommer från medelklassen, har svårare att uppfinna en alternativ livsstil för 
dem själva om dem inte klarar av att få ett betalt arbete. Det är lättare att ut-
veckla ett kritiskt förhållningssätt gentemot samhället och skapa alternativa 
kulturer när man är väl förankrad och accepterad som en legitim medborgare. 

Avslutande kommentarer 
Objektiva förutsättningar, subjektiva strategier och ingen "ideal 
typ"
I denna artikel har jag lyft fram en variation av strategier som unga arbetslösa 
med och utan invandrarbakgrund använder för att utveckla förmågan att handla 
inom de förutsättningar som är svåra och ofta fientliga mot dem. Som jag har 
betonat flera gånger har det inte varit min intention att konstruera en ofrånkom-
lig länk mellan social position och specifika praktiker, som om det fanns ett 
rationellt och "idealt" sätt att agera under givna förutsättningar. Strategierna 
som jag har lyft fram ska därför inte missförstås som "ideal typer". Jag är med-
veten att detta är, om inte DEN accepterade metodiken i samhällsvetenskapen. 
Webers betydelse av "ideal typ" förutsätter att det finns ett rationellt sätt att 
handla under givna förutsättningar och att det finns ett rationellt syfte för dessa 
handlingar. Weber hävdade att ideal typer av ens handlingar knappast före-
kommer i det verkliga livet, eftersom individen handlar "känslomässigt" och 
således "irrationellt" (Weber 2005:5, 14ff). Emellertid, påståendet att det finns 
ett rationellt sätt att handla på under givna förutsättningar är redan problema-
tiskt, eftersom förutsättningar som vi konfronteras med i en modern kapital-
istiskt ekonomi redan är "irrationella", det är motsägande och oförutsebara. Det 
finns därför inte ett rationellt sätt att handla ut efter; olika sätt att handla fram-
står som förnuftiga utifrån olika synvinklar. Det är utan tvekan så att sociala 
positioner så som klass, kön och etnicitet konstruerar möjligheter, såväl som 
begränsningar i att handla i den mening att de tillhandahåller kulturella och 
materiella resurser, diskurser att förstå världen, såväl som erfarenheter som gör 
att vissa tolkningar av världen ses som mer troliga än andra. På nivå med det 
vardagliga, kan man finna omfattande bevis för hur individer tolkar världen och 
agerar inom den, i enlighet med deras sociala position(er). Det finns emellertid 
en fara i samhällsvetenskapen ser dessa relationer som statiska och därmed ”av-
läser” klass, kön och etniska relationer från individens handlingar eller, omvänt, 
förutser handlingar på grundval av sociala relationer. Det är till och med så att 
det som vi uppfattar som rasism är just detta: slutsatser som dras av individers 
karaktärsdrag och handlingar på grund av individens ursprung. I det avseendet 
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är det en väldigt tunn linje mellan att stereotypisera och samhällsvetenskap. 
Medan syftet med det sistnämnda är att förstå relationer mellan samhälleliga 
strukturer och individuella handlingar, för att förstå hur individer är konstruer-
ade av samhället och konstruerar samhället, kan denna förståelse lätt glida över 
till en reducerande syn på individer som helt enkelt effekter av de förutsättnin-
gar de lever under. Således, vad som är formulerat i "ideal typer" inom sam-
hällsvetenskapen tenderar att bli tolkat som verkliga typer i samhället i stort och 
forskare finner sig själva producerande stereotypiserande verktyg.   

När vi arbetar empiriskt med kvalitativ data måste vi undvika Scyllas deter-
minism likväl som Charybdis totala godtycke. Jag har därför försökt att betona 
likheterna så väl som skillnaderna kring strategierna som unga människor med 
liknande bakgrund använder. Medan den första delen diskuterar strategier som 
unga människor med invandrarbakgrund använder oberoende deras klass eller 
köns position, utvecklas i den andra delen andra former av strategier, nämligen 
dem som troligtvis är mer tillgängliga för unga med invandrarbakgrund från en 
medelklass bakgrund eller historisk ställning som överlägsna i termer av etnic-
itet. Jag argumenterade att möjligheten att undkomma kategorin "invandrare" är 
lättillgängligare för unga med invandrarbakgrund med kulturella resurser 
erhållna från en medelklass status, men jag visade också att med hjälp av just 
dessa resurser är det möjligt att definiera sig själv som "invandrare" i politiska 
termer och således utveckla en samhällelig, i motsats till en begränsad, han-
dlingsförmåga. Den tredje delen lyfter fram unga människor som anses av de 
svenska institutionerna att vara speciellt problematiska. Här introducerade jag 
två olika typer av marginalisering: en påtvingad genom samhälleliga strukturer 
av etnifiering såväl som klassbakgrund samt en självvald form genom politisk 
aktivism. Intentionen var att åskådliggöra att jämförbara socioekonomiska 
förutsättningar kan leda till två ganska olika resultat på grund av tillgången på 
sociala nätverk och tryggheten av att bli erkänd som en del av befolkningen, 
vilket även erbjuds de medborgare som anses problematiska. Uttryckt på ett mer 
teoretiskt sätt: liknande klasspositioner kan hanteras på olika sätt, beroende på 
hur de korsar sig med etnisk positioneringen. 

Sammanslagna världssyner, överträda gränslinjer 
Som Knocke/Hertzberg (2000), Hertzberg (2003) och ett antal andra studier i 
andra europeiska länder lyfter fram, är unga människor med invandrarbakgrund 
per definition konstruerade som ett problem. De anses sakna de nödvändiga 
kunskaperna för ett inträde på arbetsmarknaden, en konstruktion som är beteck-
nad med metaforen av otillräckliga kunskaper i det nationella språket och 
frammanad genom markörer så som icke-svenska namn och vad som uppfattas 
som icke-svenskt fenotyp. Unga människor etiketterade på detta sätt är väl 
medvetna om dessa konstruktioner och försöker undvika dem genom att byta 
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namn, framställa sig själva som kapabla unika individer för att undvika att ses 
som representanter för en underordnad grupp, anstränger sig extra för att få bra 
betyg, lägger ner fullständig energi för att ansöka om jobb, särskiljer sig själva 
från begreppet "invandrare" genom att reproducerar den dominerande diskursen 
om dem. Alla dessa strategier har en liknande effekt. Medan de används för att 
övervinna de dominerande föreställningarna om "invandrare" förstärker och 
stabiliserar de den dominerande förklaringen som ligger bakom verksamheten 
hos institutioner som arbetsförmedlingen och socialkontoret, nämligen att unga 
människors tillgång till arbetsmarknaden är fastställd, först och främst, av deras 
individuella agerande. Ironiskt nog går denna övertygelse hand i hand med dess 
motsats, nämligen konstruktionen att unga människor med invandrarbakgrund 
saknar nödvändiga egenskaperna för den svenska arbetsmarknaden på grund av 
deras bakgrund – en konstruktion som förvägrar dem deras individualitet. Unga 
människor med invandrarbakgrund är således exponerande i en dubbelbottnad 
diskurs: medan de är interpellerade som individer och uppmanande att utveckla 
sina kunskaper, är de samtidigt interpellerade som problematiska och oför-
mögna på grund av sitt ursprung – de är rasifierade. 

Då den dominerande idén i moderna, kapitalistiska samhällen är den 
självständiga individen, fri från alla sociala band och arv11, är det ingen över-
raskning att majoriteten av unga människor strävar efter detta ideal och försöker 
frigöra sig från deras invandrarbakgrunds position. När löftena om framgång 
inte kan bli verklighet genom individuella prestationer, finns det alltid en mot-
sats konstruktion av samhället till hands, vilken frigör alla från allt möjligt ans-
var och pekar finger åt strukturella faktorer: den ekonomiska konjunkturen, 
arbetsmarknadens generella utveckling, arbetsmarknadens specifika struktur i 
en specifik stad eller till globaliseringen som sådan. I alla våra diskussioner med 
underlättare var en eller flera sådana skäl anförda som orsak till ungas arbet-
slöshet (för några exempel se Räthzel 2005). De presenterades som naturli-
knande tillstånd, inte orsakade av någon mänsklig handling och därför inte öp-
pen för mänskliga interventioner . 

Svårigheten att motbevisa sådana argument och världssyner är att var och en 
av dem bär på någon form av sanning: om vi konceptualiserar arbetsmarknaden 
genom begreppet möjligheter är chanserna att erhålla ett tillfredsställande jobb 
högre med högre kvalifikationer (dock visar även statistiken att 30 procent av de 
tillgängliga jobben inte kräver några specifika kvalifikationer. Se Åberg 2003).  

11 Under de två senaste årtionden har denna idé blivit än mer dominant genom accelere-
rande processer av individualism och minskad solidaritet vilket inte enbart har skurit av 
individer från arvet av deras sociala kontext utan även till stor del de självvalda kontex-
terna av klass, kön eller andra gruppsolidariteter. Det är kanske överflödigt att säga, 
men dessa processer är baserade på upprätthållande och även accelererande reproduk-
tioner av ojämlikheter kring både klass och kön. Trots att dessa har förändrats har de 
inte blivit överskrida, och förvärras genom upphävandet och omstruktureringen av na-
tionalstater, med en växande reproduktion av etniska ojämlikheter genom neorasism och 
neonationalism. 
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Givet det handlingsutrymme som en enskild anställd på arbetsförmedlingens 
kontor som vill förmedla jobb har, eller en ung person som vill bli anställd, kan 
inte arbetsmarknadens strukturer eller ekonomiska konjunkturer påverkas. Prob-
lemet ligger inte i enskilda argument utan snarare i deras separation från varan-
dra: det är antingen individens framträdande eller de oförändrliga strukturerna 
som växelvis uppfattas orsaka ett problem. Gränslinjen dragen mellan det indi-
viduella och strukturen/förutsättningarna inom vilka han/hon lever i upprät-
thåller en återvändsgränd inom vilken individer är fångade och sociala rela-
tioner förblir oförändrade. För att sudda bort denna linje krävs det en förståelse 
för hur kollektiva handlingar från individer kan utmana de strukturella orättvi-
sorna som reproducerar deras maktlöshet. Eller omvänt, att förstå hur summan 
av besluten som individer med makt tar skapar ekonomiska förutsättningar – 
även om det delvis är en effekt som blir verklighet bakom deras ryggar. Några 
av mina intervjupersoner har tagit detta steg och identifierat sociala förhållan-
den som måltavlan för förändring. Jag har presenterat Martin som ett exempel 
på denna ståndpunkt. Gränslinjen som är dragen mellan strukturer och individer 
bidrar också till att osynliggöra rasism som en del av samhällstrukturen. För om 
individer kan nå framgång om dem bara försöker tillräckligt mycket, är det 
säkerligen inte rasism som hindrar dem, utan enbart deras bristande engage-
mang. På samma sätt, om ekonomiska strukturer är ansvariga för unga män-
niskors arbetslöshet kan det inte heller vara rasism som stänger deras väg in i 
samhället. Återigen, varje argument har någon form av sanning, men bara ihop-
kopplade till varandra överskrider de sin begränsade förklaringsmakt: olika 
rasismer, inre former gentemot olika grupper av personer med invandrarbak-
grund (eller infödda minoriteter) och yttre former gentemot invånare av den så 
kallade tredje världen är en väsentlig del av den ekonomiska strukturen. Väste-
konomiernas makt består till en stor del på möjligheten att exploatera icke-
västerländsk arbetskraft inom västerländska länder och utanför dem (se 
Schierup m.fl. 2006). 

Denna strukturella rasism12 är förankrad genom ideologier av underlägsenhet 
vilka sprids i det offentliga bildspråkets repertoarer och reproduceras genom ett 
oändligt antal avvisande handlingar, nedlåtande sätt, och hjälplösa goda inten-
tioner. Som visas i denna studie, bekämpar unga människor med invandrarbak-
grund dessa reproduktioner kontinuerligt, fast för det mesta genom att använda 
”mästarens” redskap, vilka, som Audre Lord en gång konstaterade, är ganska 
oförmögna att dekonstruera ”mästarens hus" – åtminstone genom användandet 
av de verktyg jag har presenterat här. I motsatt till deras påstådda position som 
"outsiders" är det snarare så att unga människor med invandrarbakgrund är en 
del av den dominerande diskursen rörande individers prestationer, de järnhårda 
ekonomiska lagarna och ibland även genom en internaliserad underlägsenhet 

12 För en teoretisk diskussion kring begreppet strukturell rasism se de los Reyes och 
Kamali 2005. 
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hos den invandrade befolkningen, vilket gör att deras kamp ofta leder till 
återupprättandet av rasistiska strukturer istället för deras demontering. 

Vad ska vi göra och hur går man bakom konstruktionen av "den 
andra"?
Arbetsmarknadens initiativ, projekt som är speciellt designade för unga med 
invandrarbakgrund eller för unga med speciella svårigheter kan vara ett första 
steg i rätt riktning. Här har Sverige så väl som många andra europeiska länder 
mycket att lära från den antirasistiska kampen i Storbritannien och USA (för att 
vara annorlunda, men jämförbara samhällen), från deras misslyckanden så väl 
som deras framgångar. Det finns ingen plats här att lista eller utveckla specifika 
program. Vad som är viktigt i alla fall, är att sådana initiativ breddar fokus: att 
hjälpa unga människor med deras inträde till arbetsmarknaden kan inte re-
duceras till att hjälpa dem att skaffa sig mer utbildning – även om detta, vilket 
jag tidigare påpekat, är ett viktigt steg. Tillfrågade om deras erfarenheter av 
arbetsförmedlingen och syokonsulenter var det en stor majoritet av våra in-
tervjupersoner, med och utan invandrarbakgrund, som uttalade en ilska och 
besvikelse över dessa institutioner eftersom de helt enkelt var hänvisade till 
Internet, när det var kommunikation de behövde, en fördjupande konversation 
för att komma fram till vad de ville och hur de skulle strukturera sitt liv. För 
människor med invandrarbakgrund är det centralt att deras erfarenheter av ra-
sism tas seriöst. Här börjar ett annat sorts arbete som måste göras: ett arbete 
med alla tjänstemän som möter unga människor (eller vuxna för den delen) med 
invandrarbakgrund. Personalen måste tränas i att förstå arbetsmarknadens ra-
sistiska och marginaliserande strukturer, för vilka de förbereder sina klienter. 
För att ha möjlighet att hjälpa dem måste de förstå deras värld. Inte specifikt 
deras kultur (ibland kan även det hjälpa, om det inte är en stereotyp bild av en 
statisk kultur), utan snarare hur de är tvingade att uppleva majoritetsamhället. 
Slutligen, bortsett från att utbilda anställda om fördelen med en "multikulturell" 
arbetsstyrka (Hieronymus 2004), är en antidiskrimineringslagstiftning som  gör 
gällande en likvärdig behandling, även med ett visst inslag av tvång, nödvändig. 
Återigen kan erfarenheter från Storbritanniens vara en utgångspunkt (Wrench 
2001). Generellt måste Sverige erkänna (så väl som andra europeiska länder) att 
en välfärdsstat som betjänar i huvudsak dem som är konstruerade som legitima 
medborgare (Balibar 1992) och exkluderar dem som ses som annorlunda, inte 
förtjänar  att kallas välfärdsstat.  
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17. Ungdom, social exkludering och kultu-
rell agens

ALEKSANDRA ÅLUND

Sverige tycks att fortfarande domineras av en rad mer eller mindre öppna ste-
reotypier och fördomsfulla föreställningar om invandrade svenskar, vilket sär-
skilt drabbar svenska ungdomar med invandrarbakgrund. I massmedier expone-
ras fortfarande dessa ungdomar som ”invandrarungdomar”. Deras livsvillkor 
beskrivs också i kategoriska ordalag som inte sällan förbinds med traditionalism 
och våld. Den sociala ordningens hierarkiska förhållande och ojämlikheter, 
påverkas av och speglas i ”vårt” sätt att se på ”invandrare” i samma utsträck-
ning som det dominerande förhållningssättet påverkar ”deras” livserfarenheter 
och karriärmöjligheter i det svenska samhället. 

I vardagslivet lever och bor majoriteten av invandrade och ”etniska svens-
kar” i åtskilda sociala världar. Livserfarenheter bland unga svenskar med in-
vandrarbakgrund präglas av diskriminering på arbetsmarknaden, boende segre-
gation och kulturell stigmatisering. Arbetslösheten är större bland "invandrar-
ungdomar" än bland "svenska" ungdomar och den är också betydligt större 
bland flyktinginvandrarnas barn än bland arbetskraftsinvandrarnas. Dessa unga 
människor är ofta födda och uppväxta i Sverige men de behandlas ofta stereoty-
pisk och antas ha språksvårigheter eller så kallad ”bristande kulturell kompe-
tens”. I samma utsträckning som kulturella konflikter överfokuseras osynliggörs 
det multikulturella samhällets potential, den kulturella identitetens komplexitet 
och dess förbindelse med det levda livets sociala sammanhang. 

I det följande skall jag reflektera över sociala villkor och kulturella uttryck 
bland ungdomar i det multietniska Sverige. Materialet bygger dels på mitt tidi-
gare studie om ”multikultiungdom” (Ålund 1997) dels på mitt pågoende forsk-
ning inom ramen av projektet Utbildning, arbete och medborgerlig agens 
(Ålund 2003c). Jag diskuterar förbindelselänkar mellan social exkludering och 
kulturellt agens och jag hävdar att framväxt av nya kulturella uttryck i mängd 
och mycket handlar om upplevelser av utanförskap.  
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Samhällets etniska delning…. 
Polariseringen och framväxten av ett etniskt delat samhälle tycks ha tilltagit 
sedan 1990-talet (Schierup och Paulson 1994, Schierup et al 2006). Under 
1990-talet föll invandrarnas förvärvsintensitet drastiskt. Motsvarande föränd-
ringar har skett när det gäller den relativa inkomstnivån. Under samma tid öka-
de arbetslösheten. Spåren av dessa processer ser vi under 2000-talet. 

Den etniska segregeringen i svenska storstäder har fortsatt att växa och geo-
grafisk och social differentiering bildar mönster där social klass och etnicitet 
tenderar att sammanfalla (Ålund 1997, Ålund och Reichel 2006),. Geografisk 
segregering av grupper med nationell/etnisk bakgrund i Afrika, Asien, Latin-
amerika och Östeuropa korrelerar med låg inkomst, låg sysselsättning, hög ar-
betslöshet och bidragsberoende. Den befintliga sysselsättningen har under 1990-
talet förskjutits mot deltidsarbete och tidsbegränsad anställning, samt mot en 
växande ”informell”, icke-reglerad del av arbetsmarknaden (Schierup, 2006). 
Samspelet mellan rumslig segregering, marginalisering på arbetsmarknaden och 
offentlig stigmatisering tycks bilda en ”ond cirkel” där invandrade föräldrars 
sociala utanförskap tenderar att överföras till deras barn (t.ex. Schröder et al. 
2000). Problem för ungdomar med utländsk bakgrund i skolan och på arbets-
marknaden relateras till att ”deras föräldrar är arbetslösa eller har jobb långt 
under sin kvalifikationsnivå” (Integrationsverket 2002: 75). Svenska undersök-
ningar visar på diskriminering på arbetsmarknaden och att liknande utbildning 
ger sämre avkastning för invandrare än för svenskar (Hjerm 2001).  

Men bilden är svårtydd. ”Till skillnad mot den omfattande litteratur som be-
handlar utrikes födda på arbetsmarknaden i allmänhet, finns bara ett fåtal studier 
av ungdomar med utländsk bakgrund”, konstaterar en sammanfattning av forsk-
ningsläget (Integrationsverket 2002). Befintliga undersökningar pekar på bety-
delsen av såväl social klass som kön och etnisk bakgrund, samt vistelsetid och 
ålder vid ankomsten till Sverige (Ålund 1997, Schröder et al. 2000).  

Å ena sidan noteras en förhållandevis jämförbar situation för migrantarbetar-
nas barn och totalbefolkningen i samma ålder (Vogel et al. 2002). Men å andra 
sidan framgår också, i likhet med den internationella forskningen, stora kontras-
ter när det gäller migrantarbetarnas barn kontra barnen till flyktingar (Ålund 
1997, Schröder et al. 2000). Det föreligger stora skillnader mellan utländsk föd-
da från länder i EU och i Nordamerika, å ena sidan, och, å andra sidan, migran-
ter från Asien, Afrika, Latinamerika samt senare invandrade från före detta Ju-
goslavien. Ett liknande etniskt differentierat mönster tycks uppträda bland in-
vandrarnas barn (Behtoui 2004). Behtoui lyfter särskilt fram betydelsen av för-
äldrarnas sociala nätverk och dessas skiftande innebörd för ungdomars 
utbildningskarriärer och tillgång till attraktiva delar av arbetsmarknaden. ”Fak-
torer i hemmet” (Välfärdsbokslut 2000) och föräldrarnas utbildningsbakgrund är 
viktiga för ungdomars utbildningsval och studieprestationer. Men invandrades 
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utbildning och kvalifikation från utvandringsländerna är bristfälligt dokumente-
rade i offentlig statistik.1

Sammanfattningsvis tycks det att ”risken för att vara utan arbete, att klara sig 
sämre i skolan och att leva i utanförskap är högre om du är född i ett annat land 
än Sverige” (Integrationsverket 2003: 7). Detta tycks särskilt gälla elever i et-
niskt segregerade boendemiljöer. Segregerade boendeförhållanden, föräldrarnas 
sociala bakgrund, sociala nätverk och erfarenheter på arbetsmarknaden påverkar 
barnens skolgång (Ålund 1997, Schröder et al. 2000). Diskriminering i arbetsli-
vet och i utbildningssystemet samt segregation i bostadsmiljöer tyder alla på en 
fortsatt kategorisering av människor efter etniska linjer. Liknande argument har 
förts fram om internationella förhållanden och den svenska utvecklingen i rela-
tion till dessa (Schierup 2003, Ålund 2004b). 

Utbildning och social exkludering; en internationell utblick 
Litteratur från såväl Europa som Nordamerika visar på stora variationer 
avseende social och kulturell inkludering i utbildningssystemet och på ar-
betsmarknaden, beroende på bland annat etnisk bakgrund, invandringstidpunkt, 
vistelsetid, lokalitet och invandringssamhällets institutionella beredskap. I hu-
vudsak markeras dock betydelsen av den sociala exkluderingen (t.ex. Cross and 
Moore 2002, Rumbaut 1996, Waldinger and Perlmann 1998, Halsey, A.H. et al. 
1997, Wacquant 1996). 

Den internationella litteraturen uppmärksammar till exempel försämrade 
skolresultat, sämre utbildningsvillkor och arbetslivsutsikter för barn till 1990-
talets flyktingar och invandrare jämfört med 1960- och 1970-talets ar-
betskraftsinvandrare och förbinder dessa med samhällsomvandligt och 
välfärdsstatliga nedskärningar, diskriminering och bristande medborgerliga 
villkor för invandrade etniska minoriteter. För, till exempel, Tysklands del re-
lateras en sådan utveckling till välfärdstatliga förändringar, nedskärningar och 
försämrade medborgerliga villkor för invandrare/flyktingar efter 1990 (Bommes 
2000). Liknande tendenser rapporteras från Australien där fokus även riktas mot 
effekter av skolreformer, privatisering och framväxt av friskolor och dess bety-
delse för ”public schools” och i förlängningen för en försämring av skolresultat 
och utbildningskarriärer bland minoritetselever (Terry 2002).  

En samlad bild som framstår av en läsning av den internationella litteraturen 
tyder på att en tidigare invandrad föräldragenerations dröm om goda utbild-
ningskarriärer för barnen sammanföll med mottagarsamhällets ambitiösa insat-
ser för social integration av såväl den första som den ”andra generationen” in-

1 Man har därför noterat metodproblem i kvantitativa undersökningar. Dessa relaterar 
barnens utbildnings- och arbetsmarknadskarriärer till föräldrarnas yrkestillhörighet, som 
inte automatiskt motsvarar utbildning och kvalifikation (Välfärdsbokslut 2000: 167). 
Det är därför viktigt att kombinera kvalitativa och kvantitativa undersökningar för att 
komma åt komplexiteten i den intergenerationella mobiliteten, något som i hög grad 
återstår att göra för den svenska forskningens del.. 
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vandrare (se till ex. Zhou 1997). Utvecklingen i USA mellan 1960- och 1970-
talet beskriver Suárez-Orozco som en tid präglad av en ”utopi” om det multikul-
turella samhällets potential (Suárez-Orozco 2001), till skillnad från utveckling 
under och efter 1980 talet, som präglas av ökad etnisk och rasmässig delning av 
samhället” (Ibid.). Olika aspekter av social exkludering avseende utbildning, 
arbetsmarknad, hälsa m.m., som uppträder i spåren av ”ackulturation” till ett 
samhälle präglat av välfärdstatliga nedskärningar, ökad segregation, rasism 
(Clark and Schultz 1997), resursbrister, försämrade pedagogiska villkor i över-
fyllda skolor etc. (Ogby 1997, Portes and MacLeod 1999) tycks särskilt drabba 
barn till senare tidens (1990-2000) invandrare (Suárez-Orozco 2001). Ändrade 
villkor för intergenerationell mobilitetet - sett som ett betecknande drag i ameri-
kansk invandringshistoria och samhällsutveckling (e.g. Waldinger and Perl-
mann 1998) – har blivit ett centralt forskningsfält. 

Således relateras, i den internationella forskningen, barnens utbildnings- och 
arbetslivskarriärer till socialt utanförskap i föräldragenerationen. Forskningen 
fokuserade en intergenerationell överföring av effekter av socialt utanförskap 
som arbetslöshet, diskriminering, rasism i samhället och i utbildningssystemet 
(Connoly and Troyna 1998), bostadssegregation och dess koppling till fattig-
dom (Wacquant 1996). Betydelsen av ”social kapital” och politisk marginalise-
ring fördes fram som viktiga faktorer för reproduktionen av strukturell under-
ordning bland invandrarnas barn (Drew 1995, Drew, Gray and Sporton 1997, 
Barry 2001). När det sociala utanförskapet accelererar och de sociala problemen 
befästs i lokala segregerade kontext tycks det vara svårt att vända utvecklingen. 
En relokalisering – eller snarare flykt från utsatta miljöer - blir då den enda ut-
vägen ut från utanförskapet, konstaterar Brian Barry (2001) för Storbritanniens 
del. Flytt från socialt utsatta miljöer minskar risker till skolavhopp, kriminalitet 
och arbetslöshet samt befrämjar individuell intergenerationell mobilitet (Barry 
2001).

Svensk forskning om skolan i det mångetniska samhället  
Inom ramen av en globaliserad värld, där nationalstatliga gränser har eroderats 
av transnationell migration och multipla former för medborgerlig anknytning, 
har frågan om utbildning och medborgarskap blivit ett politiskt pockande, men 
dock relativt underutforskat fält (Giroux 1999). Utmaningar som transnationell 
migration och medborgarskapsfrågor haft för utbildningssystemet har kanalis-
erats främst i form av protektionistiska strategier i den nationella skolan, som 
inte riktigt förmått hantera de i välfärdsstatliga visioner förankrade målen om 
jämlikhet med det multietniska samhällets krav på erkännande av kulturella 
skillnader. Det nationella utbildningssystemets olika institutioner tenderar att i 
sina dagliga praktiker upprätthålla en inriktning mot kulturell konformitet och 
medverka till en fortsatt utsortering i termer av etnicitet och ras (Bunar 2002). 
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En insiktsfull diskussion om svensk forskning om utbildning i det mångkul-
turella samhället som presenterats av Hultinger och Wallentin (1996) har lagt 
grund till betydelsen av den sociala dymensionen i utbilningssammanhang. Sor-
teringen efter etniska- och klasslinje samt snedrekrytering i den svenska utbild-
ningen har uppmärksamats i en nationell sociologisk undersökning (Erikson och 
Jonsson 1994). Mellan 1970-2002 passerade den svenska utbildningsforskning-
en en utveckling från fokus på språkets betydelse till ett under senare tiden ökat 
intresse för segregations- och värderingsfrågor (Tallberg Broman 2002). Ett 
perspektiv präglat av kulturkrockar och ”invandrare som problem” har förskju-
tits mot kritiska studier av skolans inre arbete, vilket ses som präglat av en strä-
van efter språklig och värdemässig konformitet (Parszyk 1999, Lahdenperä 
1997). En svensk ”monokulturell skola” (Tesfahuney 1999) har debatterats, 
liksom etnisk diskriminering (Parszyk 1999, Ålund 1997), diskursiv ”rasifie-
ring” av ”invandrarungdomar” (Mulinari 1997) och förekomsten av rasistiska 
attityder bland skolans personal (de los Reyes and Wingborg 2002). 

Behovet av att synliggöra samspelet mellan utbildning, arbetsliv, segregering 
och social inkludering har påpekats (Ålund 1996, 1997, Ålund and Reichel 
2005, 2006). Forskningen har i högre grad fokuserat eleverna och mindre på 
angelägna frågor om skolan som institution och praktik med följder för margi-
naliserings- och uteslutningsprocesser (Tallberg Broman 2002:189-190). Rela-
tionen mellan hem, skola och civilt samhälle är central. Mot bakgrund av senas-
te tidens fokus på differentiering mellan kommunala och fria skolor, i ljuset av 
föräldrarnas valfrihet och dess effekter på segregationsprocesser är dessa frågor 
särskilt angelägna (Thullberg and Hwang 2003) när det gäller såväl grundskolan 
som gymnasiet. 

Utvecklingen efter gymnasiereformen 1991 tycks här ha gått i riktning mot 
en växande differentiering mellan studieprogrammen i olika skolor. Rapporten 
Välfärdsbokslut (Välfärdsbokslut 2000:117) framför att det i Stockholm pågår 
en geografisk polarisering där studieförberedande program dominerar delar av 
Stockholms norra förorter och i innerstaden, där den ekonomiskt bättre ställda 
befolkningen är koncentrerad, medan yrkesförberedande gymnasieprogram 
koncentreras till de ”invandrartäta” södra förorterna, som i huvudsak rekryterar 
elever med invandrarbakgrund.  

Syftet med reformer i Stockholm, införda 2000, var bland annat att motverka 
denna segregering igenom att lägga betyg från grundskolan till grund för rekry-
tering till gymnasieskolan oavsett bostadsort. Effekterna är dock oklara (Broady 
2001: 61). Det har påpekats att en prestationsmässigt betingat segregation riske-
rar att uppstå, genom att elever med bättre betyg söker sig till de mest prestige-
fyllda gymnasieskolorna medan elever med lägre betyg samlas i förortsgymna-
sierna. Konsekvensen kan bli en förstärkning av de befintliga sociala och kultu-
rella reproduktionsprocesserna. Det tycks dessutom finnas en genusdimension 
av denna problematik. De i grundskolan, i genomsnitt, bättre presterande flick-
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orna söker sig i högre grad till de mest prestigefyllda gymnasieskolorna i inner-
staden, men pojkarna i högre grad hamnar i yrkesförberedande ytterstadsgym-
nasier (Broady 2001).  

För närvarande har vi ytterst begränsade kunskaper om dessa processer och 
deras konsekvenser för den etniska och könsmässiga sociala skiktningen, på 
urbana flyttningsmönster och lokalsamhällets utveckling. Vi vet inte heller vad 
transnationella etniska nätverk, som formeras i spåren av internationell migra-
tion, betyder för alternativa utbildnings- och arbetslivskarriärer. Detta är ett 
internationellt uppmärksammat forskningsfält (Tsolidis, 2002) men fortfarande 
en föga belyst problematik i Sverige.  

Det statliga utbildningssystemet utgör alltjämt den dominanta möjlighets-
strukturen för ungdomar med invandrarbakgrund. De fria skolornas roll som 
alternativ i etniska minoritetssammanhang är ofta förknippad med initiativ inom 
såväl lokala som transnationella nätverk. För en del ungdomar vars utbildnings-
aspirationer av olika skäl inte tillgodoses av det svenska utbildningssystemet har 
de transnationella nätverken varit en resurs för att komma in på utbildningar i 
andra länder. För ungdomar som riskerar att slås ut ur utbildningssystemet har 
de etniska nätverken och föreningar inneburit både ett stöd i utbildnings sam-
manhang och en alternativ väg in på arbetsmarknaden via såkallad etnisk före-
tagsamhet, i Sverige eller internationellt (se vidare i Ålund och Reichel 2005 
och 2006). 

Migranternas sociala nätverk bär på resurser, förankrade rumsligt i skilda lo-
kala och nationella världar och i drivkraften som springer ur gränskorsande 
transnationella ”transmission belts” (Faist 2000). I det globaliserade informa-
tionssamhället har avståndet i det transnationella sociala rummet “krympts” 
genom nya kommunikationsteknologins förbindelselänkar inom och mellan 
diasporiska gemenskaper. Etnisk företagsamhet har stärkt informella nätverk, 
lokalt och transnationellt (Ålund 2003b). Utbildnings- och arbetskarriärer för 
migranternas barn är inbäddade i ett globaliserat migratoriskt fält där kulturella 
värderingar och strategier avseende utbildning och arbete förmedlas genom 
transnationella informationsflöden (Moldenhawer 2001, ). Formering av kul-
turellt, socialt och ekonomiskt kapital inom globala diasporiska nätverk, omsätts 
i ungdomars utbildnings- och arbetskarriärer i Sverige, i föräldrarnas hemländer 
eller i något tredje land, beroende på erfarenheter av medborgerliga villkor.  

Internationell migration accentuerar multipla identiteter och behovet av och 
ett utbildningssystem som förbereder medborgare för ett liv bortom nations-
gränser (Faist, 2000). Innebörden av globaliseringsprocesser, som inbegriper en 
relation mellan dagens ”postnationella” ungdomar och den nationella skolan, 
påkallar ett behov att forskningsmässigt begripliggöra nya kulturellt specifika, 
på en gång lokala och globala strategier för hantering av socialt utanförskap 
(Faist 2000).  



 479 

I detta avseende har Schierup och Ålund (1987), med teoretisk koppling till 
Pierre Bourdieus fältbegrepp och klassisk brittisk migrationsantropologi, visat 
på hur en dynamisk “lokal etnisk offentlighets” inbäddning i transnationella 
nätverk kan formuleras teoretiskt och operationaliseras analytiskt i termer av ett 
”totalt socialt fält” för ”migrancy” och ett integrativt identitetsarbete. Här 
handskas migranter och etniska minoriteter med institutionella betingelser och 
kulturella strömmar inom ett flertal nationella kontext. Det mångkulturella 
sammanhanget visas här bära på avsevärta resurser i det transnationella perspek-
tivet.

Mångkulturellt (som förekomst av kulturell mångfald) och kulturpluralism 
(som integrationspolitisk ideologi) är två distinkta dimensioner som - varken var 
för sig eller vad avser den ömsesidiga relationen – ännu inte tillräckligt utfors-
kats.

…och socio-kulturell distansering 
Den svenska kulturpluralismens bär på en rad paradoxer (Ålund and Schierup 
1991) förbundna med å ena sida en vision om social jämlikhet och kulturell 
mångfald och å den andra sidan det verkliga livets öppna och dolda rangord-
ningar av "främmande kulturer" i förhållande till den underförstådda "naturliga 
ordningen", där den föreställda svenska kulturen formar en norm och där det 
som är annorlunda ses som ett hot snarare än som resurs och utmaning. Effek-
terna av kulturell stereotypifiering och homogeniserande kategorisering i ”vi” 
och ”dom”, ”svenskar” och ”invandrare” leder till att människor distanseras 
ifrån varandra. Avståndet uttrycks/uppfattas vanligen i termer av kulturdistans 
och kulturella skillnader. Ofta ligger där i botten också en religiös kategorise-
ring. En sorts rangordning har tagit form och har presenterats på följande sätt: 
På hierarkins övre del återfinns väst- och nordeuropeiska protestanter, åtföljda 
av katoliker och ortodoxa från Sydeuropa och därefter ickeeuropeiska muslimer. 
Denna hierarkisering av svenska befolkningen (se vidare i Westin 1987). illu-
strerar hur människor kategoriseras i "kultur(-er)" som uppfattas som mer eller 
mindre avlägsna ”oss” svenskar och ”vår” kultur som samtidigt tenderar att 
framträda som enhetlig. När det multikulturella samhället uppfattas på det sättet, 
får också kulturella skillnader en funktion som diskriminerande måttstock, till 
exempel när det gäller underförstådd lämplighet på arbetsmarknaden i en allt 
mer tilltagande etnisk arbetsdelning eller i sammanhang av brott. Inte minst är 
det massmedier som genom olika sorters rapportering bidrar till att vidmakthålla 
den hierarkiska ordningen mellan oss och dom. Följande exempel kan få illu-
strera detta. 
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Den utpekade invandraren; massmedier och den negativa 
berömmelsen  
I massmedier möter vi återkommande en slags ”orientalisering” när det gäller 
bilden av invandraren som bunden av traditionens kulturella bojor. Invandraren 
beskrivs klichéartat, förenklat och stereotypiskt med kulturdrag som förutsätts 
vara givna, nedärvda och vanligen som traditionsstyrda. Den typen av traditio-
nalism som tagen för givet som kulturyttring förekommer ofta i anslutning till 
brottsrapportering i massmedier. Quick Response, ett nätverk som bevakar ny-
hetsrapportering om invandring, integration och främlingsfientlighet, skriver till 
exempel i ett meddelande (1 okt. 2001) att rapportering av två misstänkta våld-
täkter, Rissne och Cypern bygger på helt olika förklaringsmodeller. ”Den ena 
övergreppet ägde rum i Rissne i början av 2000. Det andra på Cypern sommaren 
1999. Även om de båda fallen påminner om varandra är skillnaderna när medi-
erna rapporterar stora. I Rissne förklaras övergreppet som ett utslag av gär-
ningsmännens kultur. Efter händelsen på Cypern förklaras övergreppet (gär-
ningsman var en ”vanlig” svensk man) med semesterfylla och ungdomlig oför-
stånd”.  En orsak till dessa skillnader i synen på brott relateras i den nämnda 
texten till en närmast automatisk koppling till kultur när gärningsmännen har 
invandrarbakgrund, som i fallet Rissne. ”Efter händelsen i Rissne ansåg de fles-
ta redaktioner att övergreppet delvis kunde förklaras med att gärningsmännen 
hade invandrarbakgrund och med den kultur gärningsmännen kom ifrån.” Vik-
tigt att notera är att de pressetiska reglerna rekommenderar att ”en persons bak-
grund bara anges om den är nödvändig för att man skall förstå exempelvis ett 
brott” (ibid.) I det här fallet blir alltså bakgrund betraktad som en förklaring till 
brott. Samtidigt kommenterar Quick Response den övergripande bilden av våld 
mot kvinnor i Sverige där till exempel över 2000 våldtäkter anmäldes under år 
2000 (samt som under samma år 46 % av Sveriges kvinnor över 15 år har sagt 
sig har blivit utsatta för våld eller hot om våld från en man): ”Detta skulle kunna 
ses som en svensk kulturyttring, på samma sätt som den kultur som förklarade 
händelsen i Rissne” (ibid.).

Svenskt oförstånd och fylla versus invandrares kulturbakgrund. Två typer av 
förklaringar, där den ena blir till ”misstag” medan den andra lätt kan förstås som 
ett kulturellt tvång. Kulturförklaringar kan, som ovan illustrerat, bekräfta stereo-
typier, men också grunda för kategoriska och diskriminerande åtskillnader mel-
lan ”svenskar” och ”invandrare”. Såsom "araben" eller "muslimen", blir ”in-
vandraren” inte så sällan karikerad genom förvridna bilder. Sådana stereotypier 
kan komma att befästa fördomsfullhet gentemot invandrare och förenklade upp-
fattningar om orsaker till brottsbeteenden. När beteckningen "invandrare" blir 
till en negativt laddad kategorisering av människor så får beteckningen en stig-
matiserande funktion i vardagslivet, i skolan och på arbetsmarknaden. Olika 
människor, invandrade såväl som födda och uppväxta i Sverige, etiketteras för 
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livet med en kategoritillhörighet som förpassar dem till annorlundaskap, utan-
förskap och ett andrarangens medborgarskap (Ålund 2004a). 

Denna typ av kategorisering har kommit att spela en allt påtagligare roll i 
vardagslivets olika sammanhang och i skilda samhällsinstitutionernas praxis. 
Man kan till exempel illustrera detta med förekomsten av beteckningar som 
”orienthälsan” i en vårdcentral i en av Stockholms förorter. Fokuseringen på 
kulturella skillnader, snarare än sociala villkor, är i sammanhanget förhärskan-
de. De problem som i realiteten snarast är förbundna med sociala ojämlikheter 
och spänningar skildras här i etniska och kulturella termer.  

Även forskningen kan bidra till konstruktion av begrepp och idékomplex 
som används för att "avläsa/tyda världen", på såväl det offentliga, kulturella 
som, administrativa och politiska fältet. Med forskningens hjälp organiseras 
förståelse och förhållningssätt till invandrare som kan omfatta en kollektiv till-
ägnelse av etnocentriska föreställningar. 

Om den internationell ungdomsforskning har det påpekats att den i alltför li-
ten grad belyst relationen mellan det västerländska etnocentrism, sociala villkor, 
etnicitet och identitet (McRobbie 1994). Samtidigt har en rad studier som har i 
fokus etniska minoriteter - såväl internationellt som i Sverige – fört fram sam-
hälleligt missförhållande snarare än ungdomar som problem. Vad man kunnat 
konstatera är att både social och kulturell underordning präglar unga etniska 
ungdomars liv (se bl.a. Gilroy 1987, Modood and Berthoud 1997, Ristilammi 
1994, Sernhede 1996, Ålund 1997).  

Gränser och gränsöverskridande kulturella identiteteter
Skildring av ”invandrarungdomar” i termer av eländesbeskrivningar har som 
sagt inom inte minst massmediala sammanhang haft en fokus på kultur. När 
eländesbeskrivningar paras med kulturessentialistiska föreställningar skapas inte 
bara stigmatiserande åtskillnader, men också etniskt definierade utsorteringar. 
Den fördomsfulla bilden av "invandrarungdomar” som bärare av olika kulturellt 
betingade problem påverkar identitetsutveckling. Den befrämjar också vad 
Angela McRobbie betecknar en "underprestationskultur" (McRobbie, 
1994:187). Den kan dessutom resultera i att den sociala differentieringen och 
segregeringen efter etniska linjer definieras som självförvållad; invandrarung-
domars "misslyckande", underprestation och utanförskap kan ses som 
förorsakad av deras egen kulturella bakgrund (för svenska förhållanden 
se till ex Knocke och Hertzberg 2000, Hertzberg 2003).

Sådana tendenser har vi också sett i det svenska samhället. ”Invandrarflick-
an", liksom och ”invandrarkvinnor” viktimiseras eller offergörs, vanligen sedda 
som bundna av hemmets och kulturens bojor (se vidare i Ålund och Reichel 
2005, 2006). Ute på storstadens gator är det främst invandrarkillar som syns. De 
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drar också till sig massmedias uppmärksamhet med en sorts negativ berömmel-
se som följd (se Ålund, 1997). Bilden av unga värstingar. eller av invandrarkil-
lar i tät relation till brott och våld är som ovan illustrerat ett exempel på detta. 
Massmedier tenderar att  underblåsa negativa stereotypier kring invandrares 
traditionella och förtryckande manskultur och offerbilder av "invandrarflickor" 
och "invandrarkvinnor". 

Dessa diskursiva bilder spelar följaktligen en central roll för hur ungdoms-
kulturen och ungdomar själva utvecklas; och en viktig fråga för ungdomsforsk-
ningen borde gälla identitetsarbete och självbespegling i relation till majoritets 
samhällets stigmatiserande uppfattningar.  

Vardagslivet är den kulturella identitetens sociala sammanhang. Det är det 
levda livets villkor som så att säga iscensätter identitetsbildningens drama, dess 
rum och symboliska former. En viktig ram för detta drama är de kulturella hie-
rarkier som ackompanjerar den samhälleliga sociala differentieringen, oavsett 
om den kulturella rangordningen bygger på klass, kön, ålder, etnicitet eller ras. 

Kulturen blir i detta perspektiv en central stridsfråga och det kulturella kan så 
att säga slå tillbaka (Schierup 1993) från underordningens territorier som en 
social reaktion mot kulturdefinitionernas diskriminerande åtskillnader. I det 
kulturella som slagfält representeras samtidens sociala kriser och globala för-
ändring. Men också den omedelbara livsvärlden, med sina ojämlikheter, diskri-
mineringar och spänningar. Det vardagliga livets "ordning" undantänger en 
egen plats i det sociala rummet och uppfodrar till motstånd och kamp. 

Den expansiva konstnärliga utvecklingen bland unga svenskar med invand-
rarbakgrund , som ofta med politiska förtecken kommer till uttryck i text, ton 
och bild uttrycker krav på jämlikhet, antirasism och uppmaningar till självre-
spekt, stolthet och solidaritet. Detta påminner oss om 1970-talets politiska och 
konstnärliga stämningar bland Storbritanniens svarta: "Get upp, stand 
upp...fight for your right". Eller som Ian Chambers uttryckte det:. "Nu har det 
blivit klart för Europas såväl svarta som vita negrer att rasism och ras/etnisk 
diskriminering är varken en tillfällighet eller en personlig erfarenhet; detta är ett 
strukturellt problem.” (Chambers 1986:165). I hög grad gäller detta Sverige av 
idag. Unga människor fortsätter att i ökande grad bli medvetna om att de dagli-
gen förvägras rätt till jämlikt bemötande.  

Utvecklingen av särskilt ungdomskulturer i det västerländska multietniska 
samhället är i mycket relaterad till erfarenheterna av utanförskap. De gemen-
samma erfarenheterna av utanförskap bidrar till ett socialt igenkännande. Detta i 
sin tur genererar kulturell närhet, stimulerar till utbyte av lagrade erfarenheter, 
bilder av världen, ömsesidigt lånande och gemensamt skapande av gränsöver-
bryggande kulturella symboler. Genom kulturella uttryck skapas symboliska 
förutsättningar för igenkännande. Inte sällan uttrycks dessa som ungdomsrevolt 
mot den samtid som anonymiserat unga människors liv och marginaliserat deras 
livsvillkor.
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Begreppen hybriditet har i detta sammanhang fåt en viktig innebörd. Det 
hänför sig till nya korsade kulturella identiteter, nya etniciteter och politiska 
solidariteter som utvecklas på västvärldens sociala och kulturella bakgårdar. 
Homi K. Bhabha (1996) har bland andra påpekar att kulturella korsningar bär på 
potential för uppfattning av världen i nya termer; en gränsöverskridande fram-
förhållning. Kulturella uttryck relaterar sig till ett komplext system av inflytel-
ser som korsar tid och rum. Etniska gränser överträds och inom ramen av en för 
att tala med Paul Gilroy (1987) ”synkretisk” kulturproduktion utvecklas nya 
språkliga och konstnärliga uttryck, transkulturella livsstilar och nya sociala rö-
relser.

Den nya "rösten" uttrycker formering av strategiska solidariteter. Begreppet 
hybriditet handlar om uppkomst av en för att tala med Homi Bhaba (1996:58) 
ny kulturell auktoritet under vilkor av politisk antagonism och social ojämlikhet 
"the construction of cultural authority within conditions of political antagonism 
or inequity". Hybrida strategier förmedlar en vision om gemenskap och ger röst 
åt en särskilt minoritetsposition ”the outside of the inside”, innanförskapets 
utanförskap. Dessa - osynliggjorda och därmed "utraderade identiteter" (Hall 
and du Gay 1996) måste erkännas.  

Den typen av kritisk forskning om kultur och identitet som särskilt utvecklats 
inom ramen av brittiska Cultur studier flyttar fokus från identitet till identifika-
tion. Kulturell identitet definieras som mångfacetterad, föränderlig, strategisk 
and positionell, och relateras till olika dimensioner av utanförskap, som i sin tur 
bildar grund till identifikation, nya solidariteter, nya sociala rörelser och allian-
ser (Gilroy 1987).  

Dessa processer är relaterade till komplexa samhällekiga förändringar. De 
speglar globaliseringens villkor och effekter, ekonomiska förändringar och inte 
minst välfärdstatens försvagning, eller snarare uttunning. Vad vi från det svens-
ka perspektivet omedelbart kan se är hur denna välfärdsstatens uttunning med-
för att stödet för de "sämst ställda" krymper i takt med att denna beteckning i 
ökande grad gäller "invandrare". De är oftare än "vi" utslagna från arbetsmark-
naden och uteslutna från politiska solidariter (se vidare i Schierup 2006, Schie-
rup et al 2006).  

Den ekonomiska och sociala krisen drabbar särskilt storstädernas invandrar-
täta områden och traditionell arbetarklass. Här skapas implosiva laddningar där 
den svage vänds mot den svage, arbetarklassbarn mot arbetarklassbarn, skin-
heads mot invandrare, med sina skilda identifikationsmässiga gränsmarkörer. 
Dessa konflikter ikläder sig inte så sällan kulturella symboler i en tid där man 
försöker att bemästra osäkerhet och utsatthet med identitet och kontroll. Skin-
heads besjunger den förlorade storhetens traditioner och ungdomar med invand-
rarbakgrund kan identifiera sig genom sökande efter kulturella markörer i sina 
vitt skilda självbespeglingar. Det som blir "äkta" här och nu har sällan med 
gamla traditioner att göra. De nya kulturella livsyttringarna har inga endimen-
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sionella förbindelser med utvandringsländernas traditionella livsstilar och kultu-
rella identiteter. Snarare än att appellera till det förgångna signalerar de upple-
velser av utanförskap här och nu. De kulturella markörerna fungerar genom att 
förbinda splittrade unga människor i skilda livsstilar, där symbolerna kan ut-
vecklas till att bli bärande inslag i såväl gränsöverskridande solidariteter som att 
bli gränsdragande inslag i olika "gängfundamentalismer" (se vidare i Ålund 
1997, 2003a). Det är stor utmaning för forskningen att dechiffrera dessa symbo-
ler.

Utifrån den symboliskt laddade kulturella dramaturgin kan man agera både 
för att förankra och förena, men också för att åtskilja. En viktig ram för detta 
drama är de kulturella hierarkier som ackompanjerar social utestängning och 
utanförskap; som i grunden bottnar i samhällets etniska delning och dit hörande 
diskriminering av invandrade etniska minoriteter. Åtföljande identitetsmässiga 
osäkerheter och konflikter måste förstås i relation till bristande medborgerliga 
rättigheter Ålund 2004b). 

Att tillhöra 
Bland unga människor med invandrarbakgrund gry en radikalism som ofta 
skildrar en besvikelse över uteblivet erkännande av kulturell tillhörighet i det 
som de ser som sitt land. Gringos och latinos möts i Sverige och historien av 
kolonialt förtryck relateras till känslor av utanförskap här och nu. Detta kommer 
fram i en ung Stockholmspojkes, Luccos sångtext: "Because they have the name 
of the country...no somos criminales no nos traten como animales” Invandrars-
kap har blivit till ett permanent tillstånd av kulturell underordning och socialt 
utanförskap som till exempel påpekats av den mera välkände unge rappande 
Dogge i Latin Kings: "Brun Latino med svart hår tio fingrar å tio tår precis som 
du, här och nu ..." (se vidare i Ålund 1997). 

Dessa texter bör göra oss uppmärksamma på begränsningar i vårt samhälle 
och vårt sätt att tala om kulturella skillnader som gör att vissa människor blir, 
inte bara olika, utan sedda som mindre värda. Den gemensamt delade upplevel-
sen av socialt utanförskap skapar samtidigt förutsättningar för igenkännande. 
Detta genererar i sin tur kulturell närhet, stimulerar till utbyte av sociala min-
nen, ömsesidigt lånande och gemensamt skapande av kulturella symboler som 
förenar och förbereder  - också till ett kulturellt överskridande. Kulturgränser 
som dragits mellan ”oss” och ”dom” uttrycker egentligen en kapitulation inför 
samtidens behov av nyorientering och möjliga utvecklingsvägar också när det 
gäller det mångetniska Sverige som ett dynamiskt kulturellt landskap. Vi måste 
sträva efter att belysa det mångkulturella samhällets kulturproduktion som för-
mår relatera sig till etniskt definierade sociala rangordningar och majoritets-
samhällets kulturella dominans. Härigenom synliggörs förbindelselänkar mellan 
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social underordning, kulturellt motstånd och framväxt av nya kulturella uttryck 
som i mängd och mycket handlar om upplevelser av utanförskap. 

Allt detta betyder att forskningen om etnicitet i ungdomssammanhang måste 
i högre grad än vad hittills varit fallet observera att invandrare är ungdomar som 
andra ungdomar och att invandrarskap skapas genom diskursiva praktiker där 
offentlig retorik om ursprung, kultur, och gemenskap spelar en avgörande roll. 
Som tidigare sagt, har vi framför oss en hel värld, inte att bländas av utan istäl-
let att dechiffrera. Etnicitens uttryck är många (Ålund 2002); de skapas, för-
handlas, accentueras eller försvagas - i de mellanmänskliga förhållandenas och 
de sociala relationernas mångfasetterade spel. 
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18. Sverige, ”mångfalden” och 
exkluderingens politiska ekonomi 

CARL-ULRIK SCHIERUP 

En av samtidens största politiska utmaningar har beskrivits som uppgiften att 
förena välfärdsstatens omfattande ramverk av civila, politiska och sociala 
medborgerliga rättigheter med ett politiskt program för tillhörighet och identitet, 
fritt från snäva etniska och nationalistiska anspelningar (Ryner 2000). De 
nordiska välfärdsstaterna framhålls ofta som en möjlig framtidsmodell för den 
Europeiska Unionen härvidlag. I praxis har emellertid denna utmaning mötts på 
högst olika sätt i olika nordiska länder. Sverige intar här en särställning. Den 
svenska modellen har beskrivits som den ”universalistiska social-demokratiska 
välfärdsregimen” (Esping-Andersen 1990) och lyfts fram som exempel på en 
framsynt integrationspolitik.  

Grunddragen för svensk integrationspolitik formulerades under 1960- och 
1970-talen och har sedan vid upprepade tillfällen granskats och reformerats. 
Uppkomsten av nya rasistisk-populistiska politiska rörelser under sent 1980-tal 
och den ekonomiska recessionen och sociala krisen under början av 1990-talet 
följdes av en kritisk omvärdering av invandrings- och invandrarpolitiken. Detta 
resulterade under 1990-talets andra hälft, bland annat i återupprättandet av ett 
brett vänster-höger konsensus kring en ny ”integrations- och mångfaldspolitik” 
samt nödvändigheten av att motverka rasism och etnisk diskriminering. På trots 
av sprickor i hegemonins fasad är detta politiska samförstånd unikt i dagens EU 
där populistiska och rasialiserande argument med invandringen i fokus har blivit 
vapen i de etablerade partiernas strid om inflytande i nationella parlament och i 
kommunalpolitiken.  

Trots uppenbara problem framhålls Sverige fortfarande som en förebild i ett 
internationellt perspektiv. Svensk integrationspolitisk praxis lyftes till exempel 
fram som en efterföljansvärd modell i samband med upproret i de socialt 
missgynnade franska förorterna 2005. Det gäller också de genomgripande 
förändringar som skett i den svenska välfärdsmodellen på tröskeln till det nya 
millenniet. Även om EU-kommissionen (CEC 2004: 83) är starkt kritisk till 
Sveriges höga skattenivå och finner välfärdsstaten för generös, prisar den  
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Sverige för investeringar i “den nya kunskapsekonomin” med nivåer 
”jämförbara med eller på nivå med dem i USA”. Men just på grund av att 
Sverige således fortfarande beskrivs som något av en modell är en kritisk 
granskning viktig.  

I det följande fokuserar jag härvid på en transformerad svensk modells 
iögonfallande paradoxer: kontrasten mellan ambitiösa politiska utfästelser om” 
välfärd för alla” och ett samhälle präglat av ”mångfald” och lika möjligheter, å 
den ena sidan, och en fördjupad etniskt präglad klassdelning samt en 
rasialiserad och tillsynes permanentad social exkludering, å den andra. Denna 
paradox (Ålund och Schierup 1991) har följt svensk politik under decennier, 
men har sedan början av 1990-talet antagit en allt mer uppenbar och 
kontroversiell karaktär.  

Jag belyser – med särskilt fokus på arbetsmarknaden – olika aspekter av 
denna svenska paradox i en vidare samhällelig och nutidshistorisk kontext: en 
strukturell och institutionell omvandling vilken – jämsides med Storbritannien – 
har framhållits (Pontusson 1997) som en av den framskridna kapitalismens mest 
genomgripande regimförändringar. Således skrinlades under 1980- och 90-talen 
nyckelkomponenter av den modell för ekonomi och arbetsmarknadsrelationer 
som hade utgjort själva basen för den svenska välfärdstatens uppbyggnad efter 
Andra världskriget. Frågan har ställts om denna omvandlings konsekvenser i 
form av ökande sociala klyftor kan beskrivas som ett Paradise Lost? (Marklund 
1988).   

Artikeln börjar med en begreppsgenomgång med fokus på social exkludering
och medborgarskap. Därefter diskuterar jag den svenska välfärdsstatliga 
modellen, dess utveckling och kris från slutet av 1970-talet samt dess 
genomgripande omvandling efter 1990 och de politisk-ideologiska 
perspektivskiften inom den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken. 
I ett särskilt avsnitt som följer på detta diskuteras svensk migrations- och 
integrationspolitik under motsvarande period, med fokus på de stora 
förändringar som parallellt med, och länkat till, omvandlingen av den svenska 
modellen också ägde rum på detta område. En särskild aspekt som lyfts fram i 
dessa två avsnitt är den centrala roll som policyförändringar inom EU och 
anpassningen till EU-integrationen haft för dessa omvandlingar.  

Det därpå följande avsnittet är en empirisk redovisning av konsekvenserna av 
dessa förändringar för svensk arbetsmarknad, inom arbetsmarknadspolitiken 
och integrationspolitiken, även här med en blick för EU-integrationens 
inverkan. Ett centralt begrepp i sammanhanget är rasialiserad exkludering som 
jag utvecklar nedan. Jag berör problemen kring så kallad ”strukturell 
diskriminering”; ett begrepp som har använts för att analysera konsekvenserna 
av diskriminerande institutionella praktiker vars effekter förstärks i samspel 
med underliggande ojämlikhetsstrukturer i form av etnicitet, klass och kön (se 
vidare Patel 2006). I det därpå följande avsnittet skiftar jag delvis perspektiv 
och reser frågan om möjligheter och begränsningar för lagstiftning och policy 
mot etnisk diskriminering i relation till vad jag kallar exkluderingens politiska 
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ekonomi. På lagstiftningsområdet föreligger en positiv utveckling i fråga om 
synen på diskriminering inom EU och, efterhand i Sverige. Jag anlägger en 
jämförande blick på USA:s erfarenheter av att gå lagstiftningsvägen i kampen 
mot diskriminering.  

Avslutningsvis summeras diskussionen och frågan reses om vilka alternativa 
utvecklingsvägar som kan tänkas i stället för de redovisade trenderna inom 
social och arbetsmarknadspolitiken i Sverige och Europa. I det sammanhanget 
diskuterar jag även den övergripande politiska vision som med konceptet ”den 
tredje vägen” har framställts som ett vinnande recept för ekonomisk utveckling 
och social välfärd inom den Europeiska Unionen och som även anammats på 
svensk mark som en strategi för social inkludering bortom den svenska 
modellen. 

Social exkludering och det ”beskurna medborgarskapet” 
En permanent arbetslös del av befolkningen vars inkomster krymper i takt med 
att arbetslöshetsersättning och socialunderstöd skärs ned; de hemlösa; 
feminiseringen av fattigdomen till följd av ensamstående föräldrars 
levnadsvillkor; arbetslösheten och fattigdomen bland ungdomar; 
koncentrationen av de förfördelade i socialt och kulturellt avskilda 
bostadsområden – detta är bara några aspekter av den så kallade “nyfattigdom” 
som fortsatt öka snarare än minska inom ett av världens ekonomiskt starkaste 
block under 1900-talets sista tjugofem år och vidare in i det tredje millenniet. 
Som framgår av det officiella politiska idiom som utvecklats kring begreppet 
“social exkludering” eller “social uteslutning” har denna mångfacetterade 
misère du monde1 blivit en gemensam politisk angelägenhet inom den 
Europeiska Unionen, från Kiruna i norr till Malaga i söder. Det är former för 
uteslutning som tilltagit parallellt med att yrkesgetton, präglade av låga löner 
och yrkesmässig inlåsning har vuxit fram, utom räckvidd för nationella 
arbetsmarknadsregleringar och socialförsäkringssystem. Samtidigt har den 
sociala oron i Europas polariserade och segmenterade städer ökat.  

I enlighet med EU:s fattigdomsprogram från början av 1990-talet definierar 
jag innebörden av social exkludering – eller social uteslutning – som ett 
beskuret medborgarskap (Cross 1998). Det vill säga ett tillstånd som 
kännetecknas av att vissa grupper systematiskt och mer eller mindre permanent 
förnekas det minimum av ekonomiska, politiska och sociokulturella resurser 
och möjligheter som är nödvändiga för att upprätthålla en socialt acceptabel 
tillvaro i ett samhälle och att delta som en “fullvärdig medlem av samhället” 

                                                     
1 ‘Misère du monde’ syftar på titeln till en antologi redigerad av Pierre Bourdieu (1993) 
som visar på mångfalden av former för social uteslutning och fattigdom i Frankrike. 
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(Marshall 1950). Med ett fullvärdigt medlemskap avses medborgarskapet i det 
slags “sociala kontrakt” som den liberala välfärdsstaten typiskt sett vilar på.  

Den definition av social exkludering som den Europeiska Gemenskapen 
antog under sent 1980-tal och tidigt 1990-tal uttryckte i detta sammanhang en 
viktig principiell ståndpunkt i medborgarskapsfrågan (CEC 1991; Room 1992) 
när den underströk vikten av att försvara och ytterligare utveckla välfärdsstaten 
och dess historiskt etablerade medborgerliga rättigheter på en överstatlig nivå. 
Social utestängning eller exkludering kom därmed att analyseras i termer av 
avsaknad av sociala rättigheter och Kommissionen kunde utforma en politik 
enligt dessa linjer.

Fattigdomsprogrammets Observatorium för social exkludering, som 
grundades av EU-kommissionen i början av 1990-talet tog härmed explicit 
avstamp i den brittiska sociologen, T.H. Marshalls (Marshall 1950) teori om 
välfärdsstatens uppkomst och medborgarskapets utveckling och innebörd, mest 
känd från den vida lästa och kommenterade essän Citizenship and Social Class
från 1950. Marshall såg en utbyggd välfärdsstat med ett starkt socialt 
medborgarskap som lösningen på en ständigt återkommande motsättning 
mellan kapitalism och demokrati. Enbart genom etablerandet av universella 
sociala rättigheter som garanterar varje medborgare ett visst minimum av 
välfärd skulle de civila och politiska medborgarskapsrättigheterna som tidigare 
lagstadgats kunna realiseras fullt ut. Genom rätten till arbete, försäkring mot 
inkomstbortfall vid exempelvis arbetsskada eller ålderdom och tillgång till 
sjukvård garanteras medborgarna ett mått av social välfärd. Tillsammans med 
utbildning, enligt Marshall en av de fundamentala sociala rättigheter som den 
moderna välfärdsstaten skulle ställa till förfogande för medborgarna, var dessa 
rättigheter avgörande för att tillförsäkra arbetarklassen genuin delaktighet i 
samhället som aktiva, jämställda medborgare och politiska aktörer.  

Olika kritiker har, möjligen med viss rätt, hävdat att Marshall undervärderade 
betydelsen av den politiska organisering och kamp, i synnerhet arbetarrörelsens, 
som ledde till etableringen av välfärdsstaten och det sociala medborgarskapets 
rättigheter. Tiden efter 1980 har dessutom visat på att utvecklingen av det 
moderna medborgarskap som Marshall pekade på i hög grad är reversibel om de 
politiska styrkeförhållanden ändras. I takt med att grupp efter grupp lämnades 
utanför medborgarskapets rättighetssystem hade redan vid 1980-talets mitt, 
hävdar Ralph Dahrendorf (1985), det reellt existerande nationella 
medborgarskapet i den Europeiska Unionens medlemsländer fått karaktär av en 
exkluderande snarare än en inkluderande princip.  

I likhet med den franska sociologen Löic Wacquant (1996) vill jag därför 
betona att social exkludering, som jag här använder det, är uttryck för en 
avancerad marginalitet. Det vill säga att de exkluderades livsbetingelser inte 
primärt är någon kvarleva från ett gammalt uttjänt samhällssystem, utan snarare 
en produkt av processer som betingas av framskridna politisk-ekonomiska 
maktförhållanden. De nya fattiga är socialt uteslutna men samtidigt centrala 
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kugghjul för den typ av “flexibilitet” som kännetecknar tidens nyliberalt 
influerade ekonomiska omstrukturering och omvandling av arbetslivet.  

Samtidens sociala uteslutningsprocesser har ett framträdande drag av 
rasifiering eller etnifiering

2
 i och med att de särskilt drabbar migranter och nya 

etniska minoriteter
3
 och legitimeras i termer av etnicitet, ras och/eller kultur; en 

rasifierad uteslutning. Detta bidrar över hela den Europeiska Unionen till att 
skapa etnisk och klassmässig skiktning och uteslutning av befolkningsgrupper 
under mer eller mindre stigmatiserande benämningar som “invandrare”, 
“utlänningar”, “underklass”, ”svartskallar”, ”blattar” eller ”etniska minoriteter”. 

Det är de europeiska ”Andra” som lever på krympande socialbidrag i etniskt 
segregerade städer. Det är de oproportionerligt många med invandrar- eller 
etnisk minoritetsbakgrund som fastnat i yrkesgetton präglade av osäkra arbeten i 
den postfordistiska tjänsteindustrin och i den allt mer avreglerade kommunala 
sektorn; ofta oavsett faktisk kvalifikation och utbildningsbakgrund. Här ingår 
olika kategorier av arbetande fattiga, allt från dem som omfattas av workfare till 
arbetare i etniska småindustrier (sweatshops) som uppstått till följd av 
outsourcing och slimmade produktionsstrategier i det nya “nätverkssamhället” 
(Schierup 2005). Vidare handlar det om den, offentligt hyllade, kategorin av 
“etniska entreprenörer”, ofta med långa arbetsdagar, dålig lönsamhet och utan 
adekvata sociala trygghetssystem som överlever på familjemedlemmars 
obetalda arbete. Särskilt sårbara är de utan tillgång till de mest grundläggande 
medborgerliga, politiska eller sociala rättigheter: de illegaliserade 
migrantarbetare på EUropas byggarbetsplatser och jordbruk, de “svarta” 
städerskorna och barnflickorna i medelklasshemmen och de nya 
kontraktsarbetarna; en postindustriell variant av gästarbetaren. De nya 
asylsökande som tvingas in i hyperexploaterande svartjobb när “värdländerna” 
gör det omöjligt för dem att försörja sig på annat sätt har nu även kommit att 

                                                     
2 Begreppet ”rasifiering” har i nyare tid utvecklats av, bland annat, Robert Miles (1993). 
Begreppet “etnifiering” har använts som en benämning på institutionella praktiker som 
– beroende på politiska, ekonomiska och kulturella anspråk och maktförhållanden – 
leder till en systematisk uteslutning av etniska minoriteter (Ålund och Schierup 1991). 
Rasifiering är ett begrepp som faller sig naturligt i en brittisk kontext, givet den 
särskilda historiska och etymologiska förankring och betydelsen av begreppet ”ras” i 
engelskan och dess användning i den offentliga debatten. Men i och med den mer 
specifika och begränsade innebörd begreppen ”ras” och ”rasism” har utanför 
Storbritannien, såväl historiskt som i aktuell allmän och vetenskaplig debatt, är 
rasifiering en term som möjligen är mindre användbar på kontinenten. 
3 Nya etniska minoritet är grupper –med invandrarbakgrund med nya identiteter, samt 
särskilda nätverk, institutioner och organisationer. Fortkomsten av nya etniska 
minoriteter är uttryck för migranternas och dessas barns reaktion och försvar mot rasism 
och diskriminering i samhället, i politiken, inom utbildningssystemet, inom 
rättsväsendet och på arbetsmarknaden, snarare än ett utslag av ett ”traditionellt”, från de 
såkallade ”hemländerna” importerat, såkallat ”kulturellt bagage” (se vidare Castles, 
Booth och Wallace 1984). 
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uppmärksammas i den svenska debatten om allmän amnesti (hösten 2005). Ett 
särskilt uppmärksammat fall av utanförskap och hyperexploatering är kvinnorna 
som bjuds ut i metropolernas sexkvarter samt andra offer för ”trafficking” och 
nya migrantslavarbetarsystem.  

Ett växande antal migranter och nya etniska minoriteter har uteslutits från den 
formella arbetsmarknadens kärnområden. Detta har kommit att omfatta en 
mångfald av sociala grupper. Beroende på det nationella politiska landskapets 
etablerade migrations- och integrationspolitiska modeller, välfärdsmodellernas 
politiska bas och institutionella ramverk, samt ekonomins och 
arbetsmarknadernas grundläggande struktur, är dessa olika kategorier av 
utestängda olika stora och av skiftande betydelse för ekonomin och den sociala 
ordningen i skilda länder. Men sammantaget har de kommit att bli en gemensam 
politisk angelägenhet och ett av de tydligaste och mest synliga 
manifestationerna av ett alltmer påträngande ”europeiskt dilemma” (se vidare 
Schierup 1995; Schierup, Hansen och Castles 2006).  

Som Silver (1994) skriver i sin jämförande översikt över diskurser om social 
uteslutning är valet av vilken aspekt av den nya fattigdomen och den sociala 
exkluderingen man vill lyfta fram avgörande i kampen för att vinna politiskt 
stöd för eller mot de exkluderades intressen. Men i stället för att fokusera på 
någon särskild undergrupp kan vi sträva efter en helhetssyn på de olika 
formerna av social uteslutning och deras samspel med allmänna strukturella 
särdrag i den pågående övergripande omvandlingen (Silver 1994: 136).  

Dessa olika grupper av exkluderade är vidare inbäddade i en komplex 
samhällelig arbetsdelning. De tvingas ofta konkurrera med varandra och därmed 
förstärka varandras utsatthet inom ett territorium där den fria marknaden 
härskar. I detta samspel fungerar de delar av samhället som präglas av kronisk 
arbetslöshet, därav följande fattigdom och bidragsberoende som ”inkubatorer” 
för näringslivets försörjning med arbeten som är riskfyllda, tillfälliga, 
underbetalda och som utförs av kvinnor, migranter eller nya etniska minoriteter. 
Men utbredningen av underbetalda, tillfälliga, och riskfyllda jobb lägger press 
på välfärdsinstitutionerna, vilket i sin tur riskerar att utnyttjas av politiska 
program för nedmontering av det sociala medborgarskapet – de mest utsattas 
försvar mot marknadskrafterna. 

Den svenska modellen: från nationell välfärdsstat till post-
nationell workfare-regim 
Grunden för det sociala medborgarskapets och de nordatlantiska 
välfärdsstaternas framväxt under 1900-talet var arbetets dekommodifiering
(Offe 1984; Esping-Andersen 1985, 1990); närmare bestämt en politiskt 
betingad ”process som i allt större utsträckning befriar vanliga medborgare från 
tvånget att direkt koppla sin välfärd till deras arbetens marknadsvärde” (Slavnic 
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2005: 47, min kursivering). Befrielsen från att sälja sitt arbete till det till varje 
tid gällande priset på marknaden genom den relativa trygghet som olika 
välfärdsordningar och försäkringssystem erbjöd – och med detta även en reell 
frihet att refusera arbetsmarknadens mest undermåliga jobb och 
arbetsförhållanden – var ett viktigt led i fackföreningsrörelsernas konsolidering 
som kollektiva förhandlingspartners gentemot kapitalet och utveckling till en 
inflytelserik politisk kraft.  

Dekommodifiering och den parallella institutionaliseringen av ett socialt 
medborgarskap växte fram på basis av olika institutionella arrangemang och 
med stöd i olika typer av allianser mellan sociala klasser och statusgrupper. De 
skandinaviska länderna är unika med hänsyn till den starka betydelsen av 
folkrörelsers, speciellt fackföreringarnas, organiserade formulering av politiska 
krav ”underifrån”. Det gäller också deras centrala roll i den faktiska 
institutionaliseringen av ett socialt medborgarskap och en välfärdsstat som kom 
att vila på en markerad fördelningspolitik med generella välfärdslösningar för 
hela befolkningen (så kallad ”universalism”). Härmed dekommodifierades 
också arbetet i hög grad jämfört med de ”konservativa” välfärdsstaterna på den 
europeiska kontinenten och inte minst jämfört med de ”liberala” anglosaxiska 
välfärdsstaterna, USA och Storbritannien. De nordiska länderna skiljer sig 
också åt inbördes med hänsyn till styrkan och karaktären hos de politiska 
rörelser som bar fram kraven om sociala rättigheter och med hänsyn till den 
konkreta utformningen av välfärdsstatens institutioner efter andra världskriget. 
Det handlar bland annat om den relativa betydelsen som regleringen av själva 
arbetsmarknaden fick för arbetets dekommodifiering jämfört med 
välfärdsinstitutioner utanför arbetslivet och arbetsmarknaden i de enskilda 
nordiska länderna. 

De teoribildningar (se särskilt Offe 1984; Esping-Andersen 1985; 1990) som 
– inspirerade av T.H. Marshall och Karl Polanyis (1944) banbrytande arbeten 
om marknadsekonomins historiska framväxt och inneboende paradoxer – fört 
fram tesen om arbetets dekommodifiering som en grundläggande betingelse för 
de moderna välfärdsstaternas konstituering är dock, som Theo Papadopoulos 
(2005) påvisar, otillräckliga. De har en benägenhet att ensidigt fokusera på 
socialpolitiska strategier och medborgerliga rättigheter som är institutionellt 
förankrade utanför själva arbetsmarknaden och arbetslivet. Det gäller till 
exempel Esping-Andersen’s (1990) komparativa analyser av olika 
välfärdsregimer med Sverige som ett av de främsta fallen. Det är emellertid 
viktigt, menar Papadopoulos, att se på strategier och institutionella ramar för 
dekommodifiering såväl innanför som utanför arbetslivet, och samspelet mellan 
dessa, om vi skall nå en djupare förståelse av de europeiska välfärdsstaternas 
konstituering och aktuella omvandling. I detta avseende intar den traditionella 
svenska modellen en särställning, även i förhållande till de andra nordiska 
länderna. Det gäller den centrala betydelse som modellen fäst på regleringar av 
själva arbetsmarknaden och av arbetslivet som sådant för arbetets 
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dekommodifiering jämfört med de välfärdsstatliga institutionerna utanför 
arbetsmarknaden.

Ser vi tillbaka till 1950-, 60- och 70-talen åtnjöt den svenska modellen 
internationell ryktbarhet för en lyckad kombination av ekonomisk tillväxt och 
industriell expansion med full sysselsättning samt en, jämfört med de flesta 
andra avancerade industriländer, egalitär inkomstfördelning. Modellens politisk-
ekonomiska grundpelare var det Rehn-Meidnerska programmet för 
makroekonomisk styrning. Det gick i uppbyggnaden av en koordinerad 
välfärdskapitalism längre än någon annanstans i Europa (se till exempel 
Pontusson 1992). Rehn-Meidner programmets tonvikt på en solidarisk
lönepolitik, i syfte att utjämna lönerna på tvärs av ekonomiska sektorer och 
företag, var förankrat i världens mest centraliserade system för kollektiv 
löneförhandling mellan fack och arbetsgivare, med LO och SAF som 
huvudaktörer. Den solidariska lönepolitiken framtvingade den högsta graden av 
inkomstutjämning inom OECD-området och fick arbetsgivarna att acceptera 
målet om full sysselsättning. Men politiken siktade samtidigt mot att skapa en 
ekonomisk dynamik med kontinuerlig modernisering i fokus. Att höja lönerna i 
ekonomiskt svaga sektorer och företag skulle driva på företagsstängningar eller 
reorganiseringar medan en restriktiv löneutveckling inom framgångsrika 
sektorer skulle understödja lönsamhet och expansion inom internationellt 
konkurrenskraftiga exportföretag. Övertalighet eller arbetslöshet på bakgrund av 
företagsnedläggningar, omlokaliseringar eller nya kvalifikationskrav matchades 
av den aktiva arbetsmarknadspolitiken som siktade mot omskolning och 
kontinuerlig uppgradering av arbetskraftens kvalifikationer. Den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken skulle systematiskt återföra friställda och personer vars 
kvalifikationer hade kommit att bli föråldrade till ekonomins mest dynamiska 
sektorer och främja arbetskraftens regionala rörlighet. Systemet var avsett att 
hålla arbetslösheten på ett minimum och garantera full sysselsättning. Den 
solidariska lönepolitiken och den aktiva arbetsmarknadspolitiken skulle vila på 
en återhållsam finanspolitik.

Den andra pelaren för Den svenska modellen var socialdemokratins (SAP) 
politiska hegemoni och långvariga regeringsställning. Historiskt sett vilade 
denna hegemoni på klassbaserade sociala rörelser med starka fackföreningar i 
centrum. SAP kom att bli politisk garant för centraliserade löneförhandlingar 
och full sysselsättning och beredde vägen för omfattande reglering av 
anställnings- och arbetsförhållanden och medbestämmande. 

SAP var även den politiska huvudkraften vad avser den svenska modellens 
tredje pelare: den starka välfärdsstaten med dess generella välfärdspolitik samt 
den stora offentliga sektorn. Den offentliga sektorn kom att absorbera en stor 
del av alla välfärdspolitiska kostnader och en stor del av de anställda inom den 
svenska arbetsmarknaden som helhet. 1985 arbetade en av tre anställda i 
Sverige inom offentlig sektor jämfört med, till exempel, enbart en av sex 
anställda i den tyska förbundsrepubliken. Detta bidrog starkt till Sveriges höga 
sysselsättningsgrad jämfört med Tyskland och andra OECD-länder (utanför 
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Skandinavien). Den fulla sysselsättningspolitiken samt den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken var i sin tur centrala för upprätthållandet av den starka 
välfärdsstaten. Däremot hade arbetslöshetsförsäkring och transfereringar genom 
behovsprövade socialbidrag givits en jämförelsevis marginell betydelse. 
Arbetslöshetsersättning betalas ut under relativt korta perioder och arbetslöshet 
har hanterats som en integrerad del av arbetslinjen och den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken snarare än som en socialpolitisk fråga (Junestav 2004).

Det är nära förbundet med välfärdsregimens särskilda karaktär att Sverige har 
haft och fortfarande har den högsta andelen av arbetsmarknadsaktiva i 
förhållande till inaktiva inom den Europeiska Unionen. Produktion av 
högkvalitativa välfärdstjänster är arbetsintensiv och ett kostnadskrävande 
välfärdssystem fordrar en omfattande skattebas och härmed en hög grad av 
aktivt lönearbete. Samtidigt medförde, eller förutsatte, uppbyggnaden av den 
svenska välfärdsstatliga modellen radikala förändringar i samhällets 
genusordning och arbetets könsmässiga delning. Modellen har förutsatt en hög 
kvinnlig sysselsättning och kvinnorna har dominerat den offentliga sektorn. Två 
av tre sysselsatta kvinnor kom att arbeta inom offentlig sektor, ofta på ”lång 
deltid”. Därigenom blev också den svenska arbetsmarknaden en av Europas 
mest könssegregerade. Och samtidigt med att den offentliga sektorn 
kompenserade för en del av det traditionella kvinnliga hem- och omsorgsarbetet 
och därmed gjorde kvinnors multipla roller som hemarbetande, mödrar och 
lönearbetande mera hanterlig, bidrog den särskilda karaktären av kvinnornas 
indragning på arbetsmarknaden (deltid inom offentlig sektor) även till att skapa 
en ny typ av ojämlik könsmaktsordning.  

Den nyliberala vändningen 
Under 1980-talets generellt utvecklingsoptimistiska yta hade emellertid allt 
större strukturproblem ackumulerats. En skenande ekonomisk politik (markant 
avvikande i förhållande till Rehn-Meidner modellens grundsats om en 
återhållsam finanspolitik) kulminerade med kronans kollaps 1992. En kraftig 
recession följdes av företagskonkurser och djupgående omstrukturering av 
näringslivet. Arbetslösheten steg till nivåer som inte hade funnits sedan 1930-
talet, vilket fick konsekvenser även för sysselsättningen i offentlig sektor.  

Det finns ingen allmänt vedertagen förklaring till den tidigare så hyllade 
svenska modellens växande problem från sent 1970-tal eller till dess veritabla 
konkurs i 1992. Vissa analytiker pekar på en förvuxen offentlig sektor som 
problemets kärna. Andra understryker att en modell byggd på solidarisk 
lönepolitik och centraliserade partsförhandlingar inte var i stånd till att dra till 
sig investeringar när globaliseringen gav kapitalet nya möjligheter att dra sig ur 
det korporativa samarbetet. Det pekas på problem med anpassning till en 
globaliserad post-fordistisk ekonomis krav om flexibla arbetsmarknader och 
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löneförhandlingssystem och på systembetingade svårigheter att anpassa ett 
stramt reglerat valuta- och kreditsystem till en globaliserad politisk ekonomi.  

De flesta analyser är alltså variationer på ett mer generellt globaliseringstema, 
som understryker nationalstatens oförmåga att upprätthålla en reglerad 
ekonomi, en strikt reglerad arbetsmarknad och en stark välfärdsstat i 
konfrontation med ekonomisk globalisering och de transnationella företagens 
växande handlingsutrymme. Men det är inte rimligt att se detta som en enkel 
fråga om internationellt ekonomiskt tryck som underminerar nationella 
institutionella regimer, påpekar Weiss (1998) i sin analys av den traditionella 
svenska modellens debacle. Det är minst lika viktigt att uppmärksamma att det 
sker en generell kvalitativ förändring från kostnadsdriven till en i högre grad 
innovationsdriven konkurrens inom och mellan de avancerade post-fordistiska 
ekonomierna. Här har förmåga till produktförnyelse och industriell planering 
kommit att bli central.  

Den svenska modellen saknade kapacitet att ställa om från en kostnadsdriven 
makroekonomisk strategi till en mer komplex innovationsdriven 
utvecklingsstrategi, hävdar Weiss (1998: 103ff). Vid 1970-talets mitt hade dess 
politisk-ekonomiska fundament, den Rehn-Meidnerska modellen, i själva verket 
redan ”underminerats inifrån”. Problemet var knappast storleken på 
välfärdsstaten som sådan eller den reglerade arbetsmarknaden, utan snarare 
Rehn-Meidner modellens ensidiga förhållningssätt till industriell omvandling, 
med fokus på att säkra full sysselsättning men utan att lämna staten adekvata 
samhälleliga styrmedel för att systematiskt påverka näringslivsutvecklingen.  

Detta läge kom att ändras radikalt efter det nya socialdemokratiska 
maktövertagande som följde på den kortlivade borgerliga regeringens 
mellanspel 1991-94. Men kursändringen mot en differentierad näringslivspolitik 
kom att ta en nyliberalt influerad riktning som bär prägel av den så kallade 
”tredje vägen”. Detta kom att i väsentliga avseenden stöpa om grundarna för 
den svenska arbetsmarknaden och det svenska samhället.   

De ideologiska grunderna för den typ av tredje vägens politik, som i dag på 
olika sätt har influerat inte bara svensk socialdemokrati, men de flesta 
socialdemokratiska rörelser och partier i Europa, har formulerats av framstående 
amerikanska och brittiska intellektuella. Amitai Etzioni (1995 [1993]; 2000), 
politisk rådgivare till Bill Clinton, beskriver ”den tredje vägen” som ett nytt 
samhällskontrakt som balanserar stat, marknad och civilsamhälle mot varandra i 
syfte att odla ett harmoniskt partnerskap. Det är grunden för a good society som 
undviker såväl den byråkratiserade välfärdsstatens Scilla som den nyliberala 
marknadsfundamentalismens Karybdis. Sociologen Anthony Giddens, politisk 
rådgivare till Tony Blair och New Labour, har fört fram ”den tredje vägen” som 
en reformerad socialdemokratis svar på globaliseringens utmaningar (Giddens 
1998: 26). Här skall nya former för decentraliserad medborgarinflytande och 
lokala partnerskap mellan stat, näringsliv och civilsamhälle utformas på ett sätt 
som ökar effektivitet och konkurrenskraft, stimulerar individuell 
arbetsmotivation och entreprenörskap, och samtidigt fungerar som instrument 
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för social integration. Men solidariteten i det nya goda medborgarsamhället 
vilar mindre på rättigheter och mera på plikter än medborgarskapet i den 
traditionella välfärdsstaten; härunder individens personliga plikt att hålla sig 
anställningsbar genom att investera i sitt humankapital, söka de jobb som finns 
och att inte ligga staten och samhället till last.  

USA och Storbritannien har knappast utvecklats till den typ av harmoniska 
samhällen som Etzioni föreskriver. Men på EU nivå har ”den tredje vägens” 
tankegods anammats som en generell modell för gemenskapens social- och 
sysselsättningspolitik under 1990-talet och i Lissabonprocessen formulerats som 
en strävan att förena nya strategier för ”social inkludering” med målet att göra 
den europeiska ekonomin till världens mest konkurrenskraftiga (se vidare 
Hansen 2005). Skeptiker har dock föredragit att beskriva Lissabonprocessen och 
EU:s reellt existerande pragmatiska social- och sysselsättningspolitik som en 
inbäddad nyliberalism (van Apeldoorn 2003). Politiken är nyliberal i den 
mening att den ger företräde för globala marknadskrafter och det transnationala 
kapitalets fria rörlighet varigenom marknaderna kommer att bli allt mera 
frånkopplade nationalstaternas institutionella regleringar - och utan att 
motsvarande regleringar överförs till Unionens övernationella nivå. Marknaden 
är dock institutionellt ”inbäddad” såtillvida att det erkänns att det finns gränser 
för laissez-faire. Således anses fortfarande en viss välfärdspolitik behövlig, 
åtminstone i den grad som den bidrar till att upprätthålla det europeiska 
kapitalets konkurrenskraft och skapar en god cirkel av flera jobb och ”social 
inkludering”. Välfärdspolitiken bör fungera som en produktionsfaktor, som 
upprätthåller budgetdisciplinen, lever upp till företagens krav om flexibilitet på 
arbetsmarknaden, som mobiliserar civilsamhället under marknadens baner och 
säkrar en stadig ström av disciplinerad och välanpassad arbetskraft genom 
offentligt subventionerade utbildningsprogram och arbetsmarknadsåtgärder. 

Det nya Sverige som tonar fram från 1990-talets mitt kan, med bakgrund i 
denna vidare kontext, beskrivas som en särskild variant av kapitalismens 
allmänna omvandling från den nationella välfärdsstaten som ram kring 
regleringen av ekonomi och politisk styrning till en nyliberalt anpassad så 
kallad post-nationell workfare-regim (se vidare Jessop 2002). Syftet är en 
differentierad och aktiv näringslivspolitik som mobiliserar humankapital, 
stimulerar entreprenörsanda och maximerar regionala och lokala komparativa 
fördelar. Men en övergripande systemomvandling markeras även av 
grundläggande förskjutningar i synen på förhållandet mellan arbete och välfärd 
– en utveckling som Sverige delar med de övriga Nordatlantiska 
välfärdsstaterna:  

Full sysselsättning” omdefinieras till ”full anställningsbarhet” och 
arbetslöshet framställs som i första hand knuten till individens (förmodat 
bristande) kvalifikationer .
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Den ekonomiska politikens dominans över socialpolitiken framhävs i syfte 
att skapa mer flexibla arbetsmarknader. Sociala kostnader betraktas därmed 
som en produktionskostnad snarare än som ett medel för fördelning.  
Socialpolitiska åtgärder definieras allt mindre som ett medel att skydda 
samhället och medborgarna mot en oreglerad marknadsekonomis 
otillräcklighet och destruktiva krafter.  
Social- och sysselsättningspolitiken har blivit ett redskap för att styra 
individers beteende i syfte att göra individen anpassningsbar till vad 
regeringar uppfattar som marknadsekonomiska behov.  
Transfereringar för att upprätthålla inkomstnivåer begränsas till ett 
minimum i syfte att få människor i arbete och skapa 
”entreprenörskapsanda”. 

Parallellt med detta ideologisk-politiska perspektivbyte utmanas politikens 
nationella förankring till fördel för en post-nationell marknads- och 
näringslivsinriktad styrning med genomslag lokalt, regionalt och transnationellt, 
i Europa med EU-kommissionen som främsta aktör. Ett så kallat neo-
kommunitaristiskt styrsystem växer fram som premierar decentraliserad 
organisering i lokala, regionala och transnationella utvecklingspartnerskap. 
Detta utgör, i det nya Nätverkssamhällets (Castells 1996) namn, en viktig social 
bas för den inbäddade nyliberalismens  strategi där avreglerade marknadens 
tillkortakommande kompenseras genom solidariska partnerskap mellan privat 
och offentlig sektor, anställda och företag, frivilligorganisationer, social 
ekonomi och ett mobiliserat civilsamhälle.  

Precis som de traditionella välfärdsstaterna efter Andra Världskriget antog 
skilda former har det tredje millenniets förändrade ekonomiska och sociala 
ordning fått olika karaktär i olika länder. I Sverige har denna djupgående 
regimförändring lett bortom den svenska modellens grundläggande ekonomiska 
och sociala orientering. Det har skett parallellt med och påverkats av Sveriges 
EU-integration och har fått sin konkreta utformning genom det sätt som EU:s 
regelverk och politiska direktiv har institutionaliserats i och implementerats 
genom den nationella politiska processen.  

Dessa processer har blivit avgörande för hur frågor om social välfärd, social 
exkludering, samt integration och migration hanteras i dag. Medan 
efterkrigstidens solidariska lönepolitik hanterade social utjämning som en motor 
för ekonomisk konkurrenskraft och ekonomisk växt och modernisering, har 
fokus numera förskjutits till en stark prioritering av näringslivspolitik och 
forcerad ekonomisk tillväxt som föreställt instrument för social inkludering av 
dem som lämnats i bakvattnet. Denna kursändring från en centraliserad 
makroekonomiskt funderad arbetsmarknadspolitik mot en decentraliserad 
näringslivspolitik, som stakats ut sedan mitten av 1990-talet, har bland annat 
markerats av inrättandet av Näringsdepartementet, NUTEK, VINNOVA, ESF 
och andra statliga och överstatliga myndigheter som organiserar, finansierar, 
koordinerar och integrerar utbildning, forskning och innovation, stimulerar 
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entreprenörskap och småföretagsutveckling, organiserar ”inkubatorer” samt 
moniterar lokala, regionala och transnationella tillväxtprogram och 
”utvecklingspartnerskap”. Statens förpliktelse har på motsvarande sätt 
förskjutits från ett ansvar för full sysselsättning och fördelningspolitik och 
social utjämning mot tillhandahållandet av en omfattande marknad för 
utbildning i syfta att höja humankapitalets allmänna nivå och människors 
individuella konkurrensförmåga. Högskoleutbildningen har breddats och 
regionaliserats i syfte att bidra till uppgradering av perifera regioners och utsatta 
stadsdelars humankapital och konkurrenskraft. 

Men jämlikhetssträvan och fördelningspolitik har hamnat i bakgrunden och 
fortsatta utfästelser om att återupprätta den fulla sysselsättningen underordnats 
en monetaristisk anti-inflationspolitik. Detta har parats med snabbt växande 
inkomstklyfter. Jämsides med USA och Storbritannien var Sverige vid 
millennieskiftet det land inom OECD med den snabbaste växten av ojämlikhet 
avseende inkomst; dock från en jämförelsevis låg utgångsnivå. Detta innebar ett 
radikalt brott med årtionden av inkomstutjämning och 90-talets snabbt stigande 
arbetslöshet och växande beroende av socialbidrag ledde till ett växande antal 
fattiga hushåll (Vogel 2000: 34).

Väsentliga element av den ursprungliga svenska modellen finns dock kvar, 
om än i något ändrade former. Det gäller särskilt den stora offentligt 
finansierade välfärdssektorn. Välfärdssystemet bygger fortfarande principiellt 
på en idé om generella åtgärder för hela befolkningen. Men det offentliga 
servicesystemet har undergått omfattande omorganisering, ofta med 
”outsourcing” till privata företag. Ersättningsnivåerna har också krympt och 
kvalitén på offentlig välfärdsproduktion har i många fall äventyrats. Graden av 
täckning, när det gäller offentlig omsorg för unga och gamla är dock fortfarande 
relativt hög jämfört med Storbritannien och med Central- och Sydeuropa. Social 
exkludering beror därmed mindre på förändringar i det dekommodifierande 
välfärdssystemet utanför arbetsmarknaden och i högre grad på förändringar i 
den arbetslinje som var den Rehn-Meidnerska modellens främsta 
välfärdspolitiska instrument. Här har facken och SAP en nyckelställning. 

Graden av facklig organisering har förblivit långt den största inom hela EU-
området och – med en växt från 69 procent av arbetsstyrkan i 1969 till 81 
procent i 2003 (LO 2004) – i själva verket betydligt högre vid millennieskiftet 
än under den svenska modellens glansdagar. Facken har försvarat viktiga 
institutionella landvinningar som erövrades i efterkrigstidens kamp för bättre 
betingelser: reglerade arbetsförhållanden, medbestämmande, 
säkerhetsbestämmelser och sjukförsäkring. Sysselsättningen förblev, även vid 
lägsta nivån under 1990-talets mitt, på en högre nivå än i resten av Europa, om 
man bortser ifrån de skandinaviska grannländerna. Samtidigt ökar dock 
klyftorna mellan de som befinner sig inom arbetslivets primära reglerade delar 
och den växande andel av befolkningen som återfinns i en sekundär sektor 
präglad av ”atypiska jobb” samt de som är beroende av försämrade 
arbetslöshetsersättningar eller socialbidrag eller befinner sig inom en ny typ av 
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oreglerad informell arbetsmarknad. Det är, som utvecklas längre fram, trender 
som särskilt drabbar invandrade och nya etniska minoriteter.  

När det gäller samspelet mellan ideologisk-politisk omorientering och social 
exkludering är radikala förändringar i arbetsmarknadspolitiken särskilt viktiga. 
Dagens marginaliseringsprocesser och sociala uteslutning betyder inte att 
”arbetslinjen” har getts upp som den främsta socialpolitiska grunden för det 
svenska välfärdssamhället. Men, som Malin Junestav (2004) visar i sin 
avhandling om den svenska arbetslinjen, så har arbetsmarknadspolitikens 
ideologiska och politiska premisser ändrats grundläggande sedan början av 
1990-talet. Medan den svenska modellens aktiva arbetsmarknadspolitik främst 
var grundad i ett rättighetsbegrepp och en föreställning om (arbetarklassens) 
självhjälp, promoveras ”numera en ideologi och en diskurs allt mer fokuserad 
på kontroll och disciplin” (Junestav 2004: 21ff and 180ff). Detta påminner om 
disciplinerande och degraderande workfare-åtgärder i USA och Storbritannien. I 
stället för att kanalisera arbetslösa och bidragsberoende in i mer kvalificerade 
jobb har arbetsmarknadspolitikens funktion allt mer blivit en fråga om att hålla 
presumtiva välfärdsklienter ”aktiva” och ”anställningsbara” för 
arbetsmarknadens lägstbjudande. Fokus ligger på individuellt beteende och 
individens personliga ansvar för sin sociala och ekonomiska situation (Junestav 
2004: 190ff). Denna förskjutning i ideologi, lagstiftning och institutionell praxis 
rör sig alltså i motsatt riktning av den starka dekommodifieringstrend som 
präglade den traditionella svenska välfärdsstatliga modellen. I likhet med den 
politiska utvecklingen och institutionell praxis i EU som helhet handlar 
utvecklingen sedan början av 1990-talet i själva verket om en kraftfull tendens 
mot arbetets rekommodifiering. Det vill säga, avregleringar och nya 
institutionella styrformer som (åter-)kopplar människors välfärd mer direkt till 
deras arbetes marknadsvärde.

Arbetsmarknadspolitikens omvandling visar härvidlag på hur den ideologiska 
kärnan i begreppet ”solidaritet” gradvist har skiftat karaktär på ett sätt som är 
analogt med vad vi kan observera i den Europeiska Unionens dominerande 
politiska diskurs sedan Maastricht Fördraget (1992). Det vill säga från att 
handla om fördelning och social rättvisa, till en föreställning om den enskilda 
”aktörens”, ”intressentens” eller ”partnerns” ansvar att bidra till ekonomins 
konkurrensförmåga och till en begränsning av samhällets sociala kostnader. Till 
detta hör särskilt individens ansvar att kontinuerligt upprätthålla sin personliga 
”anställningsbarhet” genom ”livslångt lärande”.  

Invandrings och integrationspolitik i förändring
Parallellt med den svenska välfärds- och arbetsmarknadsmodellens 
ackumulerade problem under 1980-talet råkade även den tidens 
”invandringspolitik” och ”invandrarpolitik” i djup kris (se vidare Ålund och 
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Schierup 1991). Svensk invandrings- och invandrarpolitik hade utvecklats som 
en integrerad del av den svenska modellen. Det tidiga 1990-talets recession 
lämnade det i internationell jämförelse jämlika och inkluderande Sverige i ett 
tillstånd som plötsligt minde om den skiktning på arbetsmarknaden som länge 
varit legio på kontinenten och i Storbritannien. De invandrade fick bära den 
tyngsta bördan av omvandlingen. Medan andelen arbetslösa i arbetskraften 
bland inrikes födda ökade från 1,3 procent i 1989 till 7.6 procent i 1993, ökade 
den dramatiskt från 2.9 procent till 15.4 procent bland utlandsfödda under 
samma period (Integrationsverket 2005: 21) och bland utländska medborgare 
från 3.5 procent till 24 procent. För att förstå förändringarna som blev manifesta 
under 1990-talet krävs därför en historisk tillbakablick också på den svenska 
invandringspolitiken och invandrarpolitiken. 

Samtidigt med att kvinnor vann växande insteg på arbetsmarknaden nådde 
efterkrigstidens organiserade rekrytering av migrantarbetare till svenska företag 
sin kulmen under sent 1960-tal och tidigt 1970-tal. Invandringen bidrog till att 
kyla ner en het arbetsmarknad. Den gynnade de stora exportföretagen och den 
fortsatta expansionen av ett tayloristiskt industriellt system med det löpande 
bandet i centrum. Importen av arbetskraft underlättade även för svenskfödda 
arbetare att byta sina jobb mot mer attraktiva tjänstemannayrken. Samtidigt var 
invandringen redan på 1960-talet knuten till en invandrarpolitik som var 
framsynt jämfört med de flesta andra invandringsländer i Europa. Politiken, som 
hade brett stöd i riksdagen och hos arbetsmarknadens parter, syftade till att 
infoga alla sociala grupper, inklusive migrantarbetarna, i det generella 
välfärdssystemet samt inkludera de invandrade i den reglerade 
arbetsmarknaden. Utlandsfödda fick samma formella rättigheter inom 
välfärdssystemet som infödda svenskar. 

Styrningen av invandringen underlades således arbetsmarknads- och 
välfärdspolitikens övergripande mål och politiska ramverk. Facken insisterade 
på att invandringen aldrig, som var fallet i det stora invandringslandet USA, 
skulle bli instrument för löne- och välfärdsdumping. Detta motsvarade väl – 
åtminstone i princip– den dominerande svenska korporativa strategin som 
fokuserade på en fortskridande uppgradering av löner, kvalifikationer, teknologi 
och produktivitet i ekonomins arbetsintensiva och mindre produktiva segment. 
Samtidigt syftade reformer under 1970-talet, som stärkte politiska och kulturella 
rättigheter, till att ge migranterna reell tillgång till ett aktivt medborgarskap. 
Detta skulle, tillsammans med växande integration av de invandrade i de 
politiska partierna och fackföreningarna, stärka deras möjligheter att faktiskt 
realisera de sociala rättigheter som de formellt hade del i. 

Migrantarbetarnas situation under 1970-talet kom dock i realiteten snarast att 
få karaktär av vad som med en kritisk not har kallats för underordnad 
inkludering (Mulinari och Neergaard 2004). Således kom det svenska 
samhällets klass- och könsmässiga delning att även anta en etniskt segmenterad 
karaktär. En etniskt delad arbetsmarknad uppstod med arbetare invandrade från 
Finland, Sydeuropa, Jugoslavien och Turkiet i de minst attraktiva delarna av 
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industrin och i serviceyrken som städning och på restaurang. En svensk 
"vertikal mosaik" tonade fram (Ålund 1985; Schierup, 1987 #484, som 
parafraserar Porter 1968). Det vill säga ett samhälle och en arbetsmarknad 
präglad av social ojämlikhet strukturerad efter klass-, köns- och 
etnicitetskategoriseringar som i varierande grad och på olika sätt överlappade, 
betingade och stärkte varandra. Diskriminering på arbetsmarknaden och i 
företagen blockerade yrkesmässig rörlighet och hindrade ofta de invandrade att 
få jobb som motsvarade deras kvalifikationer och utbildning. De invandrade 
kom även att enrolleras som obligatoriska medlemmar av facket men med 
marginellt inflytande på facklig politik.  

Trots koncentrationen inom arbetsmarknadens sämsta och mest 
konkurrensutsatta delar var migrantarbetarna och deras familjer inkluderade i 
det sociala trygghetssystemet, inom såväl som utanför arbetslivet. Den svenska 
modellens solidariska lönepolitik och den fulla sysselsättningen, i kombination 
med en högre grad av fulltidsanställningar (inom industrin) bland utlandsfödda 
kvinnor än bland svenskfödda, betydde dessutom att inkomstskillnaderna 
mellan utlandsfödda och infödda som helhet var förhållandevis små. Även med 
den traditionella svenska modellens uppenbara och växande strukturproblem 
från senare delen av 1970-talet fortsatte de invandrade att ha en hög 
sysselsättning och en låg grad av arbetslöshet. Dock började under 1980-talet 
utlandsfödda – särskilt personer som kommit till Sverige som flyktingar från 
länder utanför Norden, EU och Nordamerika – få svårare att komma in på 
arbetsmarknaden och uppvisade en avsevärt högre arbetslöshet och lägre 
sysselsättningsgrad än infödda.  
Den nya integrationspolitiken: en rättvis spelplan 
Vid slutet av 1980-talet stod invandringspolitiken och invandrarpolitiken vid en 
avgörande korsväg. Redan vid 1980-talets mitt hade växande arbetslöshet och 
bidragsberoende blivit en tacksam grogrund för politiska diskurser som 
fokuserade på asyl- och invandrarfrågor som ett ”socialt problem” och som en 
börda för välfärdsstaten. Olika välfärds- och arbetsmarknadsinstitutioners 
dagliga praxis hade kommit att präglas av en stigmatiserande och 
diskriminerande ”kulturalism” (se vidare Ålund och Schierup 1991). I ett skede 
när Sverige stod inför det tidiga 1990-talets ekonomiska och sociala kris hade 
det populistiska Ny Demokrati fått ett betydande inflytande på den offentliga 
debatten parallellt med ett uppsving för nynazistiska gräsrotsrörelser. 
Diskrimineringsombudsmannens varningar för konsekvenserna av en 
strukturellt grundad institutionell diskriminering på arbetsmarknaden och av en 
fortsatt rasialisering av det svenska samhället fick mot denna bakgrund en 
ödesmättad ton (se till exempel Nobel 1990). 

Samtidigt som delar av dess migrationspolitiska program i själva verket 
koopterades av det politiska etablissemanget, inom ramen för EU-
anpassningens rationalitet, pressades den svenska populistiska inbrytningen 
tillbaka under 90-talet av ett brett vänster-höger samförstånd om en 
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integrationspolitisk nyorientering. Propositionen Sverige, framtiden och 
mångfalden (Proposition 1998), som presenterades för Riksdagen 1997, var 
baserad på en kritisk granskning av invandrarpolitiken och dess institutionella 
praktiker vilket resulterade i formuleringen av dagens integrationspolitik.

Den nya integrationspolitiken avsågs att bli en politik för hela befolkningen 
grundad på den kontinuerliga utvecklingen av samhällets institutioner: 
arbetsmarknaden, utbildningssystemet, boendet, vård och omsorg, kulturlivet, 
och så vidare. Integrationspolitiken skulle utgå ifrån ”befolkningens faktiska 
sammansättning och bakgrund och ta [. . .] till vara alla de kompetenser och 
erfarenheter som finns inom landet” (Proposition 1997: 20 ). Samhällets 
”etniska och kulturella mångfald” skulle således ”tas som utgångspunkt för den 
generella politikens utformning och genomförande på alla samhällsområden och 
nivåer” (Proposition 1997: 19). Men integrationspolitiken skulle ta särskild 
hänsyn till alla som förfördelats på bakgrund av sin etniska eller kulturella 
bakgrund. Kampen mot diskriminering, främlingsfientlighet och rasism skulle 
prioriteras (Proposition 1997: 19-22). Alla medborgare, framför propositionen, 
är ansvariga för denna integration, vilken alltså inte bör förstås primärt som en 
fråga för invandrade, utan ha utvecklingen av ett integrerat mångetniskt 
samhälle som mål. Propositionen poängterar att detta innebär byggandet av en 
ny svensk identitet och en omförhandlad nationell gemenskap, där 
uppslutningen kring gemensamma grundläggande demokratiska värderingar har 
”större betydelse för integrationen än ett gemensamt historiskt ursprung” 
(Proposition 1997: 23). Till dessa värderingar hör även ”rätten att vara olik”. 
Men i motsättning till en korporativ anda i 1970-talets invandrarpolitiska 
reformer anses det nu att frågan om etnisk och kulturell identitet först och 
främst måste vara en fråga för individen (Proposition 1997: 23). 

Såväl höger som vänster, fack och näringsliv har bejakat den nya 
integrationspolitiska reformens intentioner och, retoriskt, nyckelorden 
”integration” och ”mångfald”. Även om det i själva verket finns betydande 
skiljaktigheter vad avser problemanalys och i fråga om vilka åtgärder som anses 
mest lämpliga för att främja mångfald och integration konvergerar 
millenieskiftets integrationspolitiska agenda i praxis med den nyliberala 
politiska vändningen i Sverige i allmänhet och, i förlängning, även med den typ 
av åtgärder för social inkludering och integration som är utmärkande för EU:s 
Lissabonprocess (Schierup, Hansen och Castles 2006, kap 3). 
Integrationspolitikens paralleller med näringslivspolitiken framgår bland annat 
av en rad offentliga utredningar, som producerats sedan mitten av 1990-talet, 
och som har lagt grunden för dagens svenska integrationsåtgärder.

Honnörsorden är även här livslångt lärande, anställningsbarhet, 
entreprenörskap och etnisk driven småföretagsamhet, invandrare som en 
flexibel resurs för regional ekonomisk växt, samt en förmodat 
tillväxtstimulerande ”mångfaldshantering” inom företagen. Detta har även 
påverkat synen på föreningar bildade på etnisk grund (Ålund och Reichel 2005). 
Medan tonvikten i 1970-talets invandrarpolitiska reformer och statliga 
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stödåtgärder principiellt låg på invandrarorganisationernas demokratiska 
deltagande och inflytande fokuserar den offentliga bidragsverksamheten idag på 
projektstöd för föreningar med ”integrationsfrämjande” aktiviteter riktade mot 
”anställningsbarhet”. Den idémässiga grunden för stödet till 
invandrarorganisationerna har således ändrats från en föreställning, vid 1970-
talets mitt, om potentiellt autonoma korporativa aktörer i det civila samhället 
(Borevi 2002, 2004; Soininen 1999) mot en föreskriven roll som 
marknadsorienterade intressenter i sysselsättningsprojekt och lokala och 
regionala ”utvecklingspartnerskap”.

Den svenska modellens politiska praxis, driven av en fördelningspolitisk 
ideologi och strävan mot ett jämlikt utfall har även inom integrationspolitikens 
domän fått ge vika för en ideologi och praxis driven av marknadsekonomiska 
incitament och som fokuserar på lika möjligheter. Det vill säga att skapa en 
rättvis spelplan (som det yttrycks i liberal anglosaxisk terminologi) för 
individernas aktörskap. Ett betydande mått av social ojämlikhet anses utifrån 
detta synsätt vara ett sunt incitament för innovation, entreprenörskap och 
individuell karriärsmotivation. Men det måste skapas institutionella och 
strukturella betingelser för fair play även för dem som av historiska och 
strukturella orsaker har kommit att ”exkluderas” från spelplanen. Det vill säga 
reella möjligheter för individen att inkluderas i spelet och därmed öka sitt 
kulturella och sociala ”kapital”.  

Statens roll blir i detta sammanhang att bidra till att eliminera historiskt 
ackumulerade hinder för att marginaliserade grupper skall kunna fungera som 
aktörer och entreprenörer i ett marknadsstyrt samhälle. Vissa åtgärder har under 
det senaste decenniet haft en påtaglig strukturomvandlande inriktning. Det 
gäller till exempel lokalisering av nya högskolor till Malmö, samt till Södertörn 
och Kista i Stockholm med inriktning på att motverka ”utsatta” stadsdelars 
segregering, etnisk marginalisering och social exkludering. Det gäller 
valfrihetsreformen i skolan med syfta att ge unga ett vidare fält för att 
individuellt förvalta och ackumulera sitt utbildningskapital. Det ambitiösa 
Kunskapslyftet lanserades efter millennieskiftet som en mer tidsbegränsad 
åtgärd i syfte att uppgradera utbildningsnivån på bred front, inklusive åtgärder 
riktade mot invandrade vars utbildning eller kvalifikationer hade blivit 
föråldrade bland annat som följd av långa perioder av uteslutning från 
arbetsmarknaden. Statliga direktiv som gett regionala och lokala 
tillväxtprogram ett bindande ansvar för att främja jämställdhet, mångfald och 
integration kan ses som en strävan att öppna den postnationella workfare-
regimens partnerskapsdrivna utvecklingsmodell och institutionella och 
organisatoriska ramar för nya aktörer, inklusive till exempel 
invandrarorganisationer och så kallade ”etnicitetsdrivna företag”. 
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Arbetets etniska delning och den rasialiserade 
exkluderingen: några trender 
Hitintills har integrationspolitiken och dess programmatiska koppling till den 
nya näringslivspolitikens normer och institutionella praktiker dock inte kunnat 
bryta marginaliseringen i förhållande till arbetsmarknaden som framstått som ett 
av det svenska samhällets mest kontroversiella sociala problem sedan början av 
1990-talet. Tvärtom tyder ett antal trender under de senaste 15 åren på 
permanentandet av en rasialiserad exkludering av ett omfång och en karaktär 
som skiljer sig markant från den etniskt delade arbetsmarknaden under den 
svenska modellens glansdagar. I det följande sammanfattar jag några av dessa 
tendenser.

Arbetslöshet och sysselsättning 
Högre arbetslöshet och lägre sysselsättning bland invandrade är de indikatorer 
på den svenska arbetsmarknadens etniska delning som är bäst belysta, 
åtminstone till sina allmänna drag. Dock är det fortfarande ont om djupgående 
undersökningar som diskuterar orsakerna bakom de växande klyftorna i form 
av strukturell och institutionell förändring.  

Även om utlandsföddas arbetslöshet har sjunkit något i takt med den 
minskade arbetslösheten sedan mitten av 1990-talet så har snedfördelningen 
mellan infödda och utländskt födda inte blivit mindre iögonfallande. Således var 
andelen arbetslösa i arbetskraften bland inrikes födda 4.3 procent i 2004, men 
10.6 procent bland utlandsfödda (Integrationsverket 2005: 21). Detta ger dock 
enbart en genomsnittlig bild. Det är i själva verket främst invandrade och 
medborgare med bakgrund utanför OECD-området som drabbas. Till exempel, 
vid millennieskiftet var sannolikheten för arbetslöshet bland utlandsfödda 
”afrikaner” och ”asiater” som varit i Sverige mellan fem och nio år fyra gånger 
större än för infödda. Även när man konstanthåller en rad egenskaper som 
individernas utbildning, ålder, civilstånd och kön är risken att bli arbetslös 
dubbelt så stor - efter 20 års vistelse för denna grupp (Integrationsverket 2005: 
21). Kontrasten mellan utrikes och inrikes födda, blir emellertid extra tydlig när 
man beaktar den markerade minskningen av sysselsättningen under samma 
period. Även här finns det stora skillnader mellan olika grupper av utlandsfödda 
med personer födda i Afrika, Asien eller europeiska länder utanför EU-15 som 
särskilt utsatta.  

I likhet med i andra gamla invandringsländer i Europa, som Tyskland, 
Frankrike och Holland har, sedan 1980-talet, de växande 
sysselsättningsproblemen för invandrade i Sverige åtminstone delvis hängt 
samman med utflyttningen av jobb till nya industrizoner globalt. Detta har, i 
likhet med rationalisering och teknologisk utveckling, särskilt drabbat jobb 
inom traditionella basindustrier som sysselsatt flest invandrade. Det är viktigt 
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att beakta etnisk diskriminering i detta sammanhang. Diskriminering avseende 
tillgång till internutbildningar samt diskriminering i samband med rekrytering 
till arbetsorganisationer med attraktiva arbetsförhållanden kan leda till varaktig 
inlåsning av anställda med utländsk bakgrund i anställningar i konkurrensutsatta 
”yrkesghetton” med fysiskt och psykiskt påfrestande arbetsbetingelser 
(Schierup och Paulson 1994). Flyktingar som fick uppehållstillstånd under 
1980- och 90-talen hade en särskilt problematisk situation och upplevde 
växande svårigheter att etablera sig på den reglerade, och alltmer exkluderande, 
formella svenska arbetsmarknaden. Detta hänger sannolikt ihop med ändrade 
institutionella ramar för flyktingmottagandet. Men det handlar även om 
diskriminerande praktiker i samband med införseln av arbetsorganisationer som 
genererar etniskt homogena arbetsgrupper (Augustsson 1996). Detta leder mot 
en fördjupning av den ojämna etniska arbetsdelningen inom och mellan 
arbetsgrupper och företag (Schierup och Paulson 1994). 

Företagsledare verkar ofta bortse från kompetens och kvalifikationer hos 
utlandsfödda från icke EU-länder (Integrationsverket 2002: 41ff). Detaljerade 
registerstudier visar att det inte går att förklara låg sysselsättning och hög 
arbetslöshet bland utländskt födda med graden av utbildning. Visserligen har 
utbildning betydelse men i mycket mindre grad när det gäller utlandsfödda än 
infödda, och vissa kategorier av utlandsfödda är klart mer utsatta än andra. 
Lägsta formella utbildningsnivån finner man bland utländskt födda från andra 
nordiska länder, som dock har en stark position på den svenska 
arbetsmarknaden. Däremot är till exempel män födda i Afrika och Asien 
markant missgynnade när det gäller sysselsättning, trots att de har en 
utbildningsnivå som motsvarar svenskfödda mäns. Kvinnor med samma icke-
europeiska ursprung har en utbildningsnivå som motsvarar den för kvinnor från 
andra nordiska länder men en mycket sämre arbetsmarknadsposition 
(Integrationsverket 2002: 41ff). 

Vidare tycks LAS (Lagen om anställningsskydd) i praktiken bidra till en form 
av indirekt institutionell etnisk diskriminering (Integrationsverket 2002: 40ff). 
Vid företagsnedläggningar eller nedskärningar drabbas särskilt anställda med 
invandrarbakgrund då de ofta har kortare anställningsperioder än infödda. 
Personer som kom till Sverige som flyktingar under 1980- och 90-talen är 
särskilt utsatta för denna indirekta diskriminering. Utlandsfödda som har bott i 
landet kortare tid används som en flytande reservarbetskraft eller buffert på 
arbetsmarknaden. Men flera undersökningar visar också att invandrades 
funktion som reservarbetskraft även drabbar individer med långa 
anställningstider. Mera direkt diskriminering är därför viktig att uppmärksamma 
(Integrationsverket 2002: 44ff; Hjerm 2002a). Multivariata analyser som 
eliminerar effekterna av invandrares överrepresentation i "tillfälliga 
anställningar", generellt kortare tid i arbetsmarknaden, och dessutom 
kontrollerar för ålder, kön, vistelsetid i Sverige, bransch, utbildning samt facklig 
hemvist visar att uppsägningsmönster under lågkonjunktur, allt annat lika, ändå 
drabbar utlandsfödda hårdare än infödda (Integrationsverket 2002: 45). Detta 
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kan knappast förklaras med att de skulle tala sämre svenska (se till exempel 
Vilhelmsson 2002). 

En särskild kategori med en marginaliserad position på arbetsmarknaden är 
utlandsfödda med långa anställningstider och lång vistelse i Sverige som 
förtidspensioneras på grund av effekterna av dålig hälsa och lång tid i 
arbetsmarknadens mest påfrestande jobb (Paulson 1994). Men även detta, 
framför Schierup, Paulson och Ålund (1994) kan delvis förklaras med tidigare 
diskriminering avseende tillgång till internutbildning och möjligheterna att 
avancera till mindre påfrestande och mera stimulerande och självständiga 
arbetsuppgifter. 

Etnisk arbetsdelning och yrkesghetton 
Befintliga statistiska undersökningar visar alltså på en markant etniskt skiktad 
arbetsmarknad avseende arbetslöshet och sysselsättningsgrad. En rimlig bild av 
den etniska arbetsdelningens och ojämlikhetens faktiska komplexitet fordrar 
emellertid detaljerade bransch- och företagsspecifika studier samt studier av 
skiktning och reorganisering av olika branscher. Sådana studier, särskilt av  
nyare datum är dock sällsynta i Sverige. Rimligtvis kan avsaknaden av studier 
relateras till en överfokusering som har funnits på sysselsättningsproblem och 
arbetsmarknadsdeltagande. Detta kan i sin tur ha sin förklaring i den invandrade 
arbetskraftens roll som reservarbetskraft. 

Rapport Integration 2002 (Integrationsverket 2002: 55 60) ger en översiktlig 
bild av sysselsättningens fördelning på branscher och yrkeskategorier samt en 
grov bild av anställningens karaktär för grupper med olika bakgrund. Anställda 
utrikes födda finns således främst i branscher med en hög andel okvalificerade 
yrken. Det vill säga där många arbetsuppgifter inte kräver några studierelaterade 
kvalifikationer: delar av industrisektorn, hotell och restaurang samt övrig privat 
service. Chansen att ha ett ”kvalificerat jobb” är avsevärt lägre för utrikes födda 
i länder utanför EU (15) och EES än för inrikes födda med samma 
utbildningsnivå, ålder kön och civilstånd; till exempel 60% lägre för personer 
födda i Afrika, som har vistats minst fyra år i Sverige. Rapport Integration 2003
konkluderar dessutom, på basis av befintliga undersökningar, att många 
anställda akademiker från länder utanför Västeuropa har fastnat i okvalificerade 
arbeten, trots att de varit i Sverige i så lång tid som mellan 16 och 25 år 
(Integrationsverket 2003: 101).  

Missförhållanden mellan utbildning och chansen att få ett kvalificerat arbetet 
kan reproduceras och fördjupas på bakgrund av ett diskriminerande 
valideringssystem för utländska utbildningar. Personer födda utanför EU- och 
EES-området utsätts således för en mer rigorös bedömning än personer födda i 
ett EU-land (se vidare Integrationsverket 2003: 139-56). En jämförande 
undersökning av invandrares arbetsförhållanden (Hjerm 2002a), på basis av 
ULF (1995-2000), lägger fram ytterligare dimensioner av arbetsmarknadens 
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etniska delning avseende förhållandet mellan kvalifikation, arbetets karaktär 
och födelseland. Således uppfattar anställda med eftergymnasial utbildning 
födda i ”Mellersta Östern” och före detta Jugoslavien mellan tre och fyra gånger 
så ofta som anställda med samma utbildningsbakgrund födda i Sverige att de 
befinner sig i anställningar präglade av ”jäktigt och enformigt arbete” (Hjerm 
2002b: 110). Dessa mönster bekräftas bland annat av en rapport från Institutet 
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering som visar på en kraftig ökning av den 
etniska segregeringen på arbetsmarknaden sedan mitten av 1980-talet (Norström 
Skans och Åslund 2005).  

Atypiska jobb, bidragsberoende och fattigdom 
En viktig indikator på kvalitén på sysselsättningen för utlandsfödda är deras 
överrepresentation i så kallade ”atypiska jobb” (Jonsson och Wallette 2001). 
Det innebär närmare bestämt korta deltidsjobb och tillfälliga tidsbegränsade 
jobb, osäkra projektrelaterade jobb utan anställningstrygghet och härunder även 
jobb förbundna med mer eller mindre påtvingade offentliga 
syssselsättningsåtgärder. Detta medför sammantaget en lägre 
arbetslöshetsförsäkrings- och socialförsäkringsstandard, samt lägre och osäkra 
pensioner. Såväl inrikes- som utrikesfödda, kvinnor som män, är allt oftare 
anställda i tidsbegränsade jobb, men ökningen är mycket snabbare för utrikes än 
för inrikes födda. Det gäller både utlandsfödda män och utlandsfödda kvinnor. 
Trenden för utlandsfödda män börjar dock från en statistiskt sett betydligt lägre 
nivå än för utlandsfödda kvinnor – som numera i särklass oftast är tidsbegränsat 
anställda. Utlandsfödda män har numera ungefär samma andel tidsbegränsade 
anställningar som inrikes födda kvinnor (Integrationsverket 2005: 22ff). Men 
även här beror bilden på var personerna är födda. Det ovan nämnda ULF-
materialet, som redovisar ett tvärsnitt av 1990-talet, pekar på att sysselsatta 
födda i före detta Jugoslavien nästan tre gånger oftare än svenskfödda, och 
personer födda i mellanöstern nästan fyra gånger oftare än svenskfödda, var 
sysselsatta i tidsbegränsade jobb (Hjerm 2002a: 91 och 99). Denna markerat 
ojämna fördelningen gäller även efter längre tids vistelse (över 10 år) i Sverige. 

Ett större antal utlandsfödda har dessutom uteslutits helt från den formella 
arbetsmarknaden och arbetslöshetsförsäkringssystemet. Ett tecken på detta är ett 
växande beroende av socialbidrag sedan början av 1990-talet (se till exempel 
Lundh et al. 2002: 58ff). Under 1970-talet motsvarade andelen av utländskt 
föddas hushåll som var beroende av socialbidrag ungefär det svenska 
genomsnittet. På 1990-talet sköt siffran i höjden (Franzén 2001; Vogel 2002: 
54). Detta har, liksom långtidsarbetslöshet och brist på sysselsättning, främst 
drabbat invandrade med bakgrund utanför EU-15 och EES. Av enkätmaterial 
från ULF framgår också att, under perioden 1993-2000, personer födda i det 
tidigare Jugoslavien samt i Mellanöstern och Afrika löpte över tio gånger så stor 
risk att vara beroende av socialbidrag som svenskfödda.  
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Hög arbetslöshet, sjunkande sysselsättning samt exkludering från 
arbetsmarknaden och beroende av krympande överföringsinkomster från ett mer 
restriktivt bidragssystem har, i kontrast till 70- och 80-talen, otvivelaktigt 
kommit att bli en av de viktigaste orsakerna till snabbt växande 
inkomstskillnader mellan svenskfödda och utlandsfödda (Vogel 2002). ULF-
data (Vogel 2002: 37-8) från 1993-2000 visar att personer födda i Turkiet, det 
tidigare Jugoslavien, samt Afrika och "Mellanöstern" hade inkomster under 
socialbidragsnormen fem till sex gånger oftare än svenskfödda, vilket tycktes 
hålla i sig även efter många år (tio eller fler) i Sverige. Slavnic (2000; 2002) 
visar på situationer där dessa nya fattiga hamnar i en gråzon mellan ett allt mera 
restriktivt bidragssystem och de mest konkurrensutsatta och osäkra delarna av 
en växande informell sektor av arbetsmarknaden (se även Slavnic 2005).  

Dessa marginaliseringsprocesser har systematiskt drabbat invandrade och 
deras barn med bakgrund i länder utan för OECD-området. De koncentreras till 
de segregerade storstädernas mångetniska förorter - de så kallade utsatta 
stadsdelarna dit årtionden av selektiv bostadspolitik och en kärv och etniskt 
segmenterad urban arbetsmarknad hänvisat invandrade och deras barn, 
tillsammans med förtidspensionerade, sjukpensionärer, lågt avlönade 
ensamförsörjare och andra socialt utsatta grupper. Här finns samband mellan 
etnisk segregering, bidragsberoende, fattigdom (till exempel Socialstyrelsen 
2006: 186-239) och en osäker och marginell koppling till den mindre reglerade 
delen av arbetsmarknaden, inklusive den gråa eller informella sektorn – 
samband som fortfarande är bristfälligt utredda, trots en omfattande forskning 
och utredningsverksamhet om storstadsfrågor sedan mitten av 1990-talet.

Arbetsmarknadens gråzon 
Enligt olika internationella jämförelser har den informella eller ”gråa” 
ekonomins andel i Sverige länge varit försumbar i jämförelse med den 
omfattande informella ekonomin i Sydeuropa, men även mindre utbredd än i 
Tyskland och de flesta andra länder i Nordvästeuropa. Ett relativt generöst 
svenskt välfärdssystem har gjort den informella sektorns mestadels lågavlönade 
servicejobb föga attraktiva för en växande grupp bidragsberoende med 
invandrarbakgrund, precis som för andra invånare i landet. Härmed var 
sannolikt den ”irreguljära” eller ”informella” (svarta eller gråa) 
arbetsmarknaden i Sverige i huvudsak begränsad till "månskensarbete" utfört av 
personer som redan hade jobb inom arbetsmarknadens formella, reglerade 
sektor. Men en lika viktig faktor är den höga graden av facklig organisering (se 
Hjarnø 2003). I stora delar av det övriga Europa har ”regleringen” av den 
informella sektorn och den irreguljära migrationen präglats av ineffektiv statlig 
kontroll och återkommande polisrazzior (se till exempel Schierup, Hansen och 
Castles 2006, kap 7). Men i Sverige och Skandinavien har en oreglerad 
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arbetsmarknad och odokumenterad invandring av tradition blockerats genom 
fackets närvaro även på små arbetsplatser med kollektivavtal.  

Idag, särskilt efter EU-utvidgningen 2004, håller situationen på att ändras 
radikalt. Det finns knappast någon samlad facklig beredskap för att handskas 
med nya typer av migration och den sociala situation som konfronterar 
migrantarbetare och gömda flyktingar i den gråzon av arbetsmarknaden som 
faller utanför det etablerade samarbetet mellan facken och 
företagarorganisationerna. Aktuellt i detta sammanhang är den gråzon som 
börjat växa fram på den svenska arbetsmarknaden på grundval av EU:s så 
kallade "tjänstedirektiv". Företagare från de nya medlemsländerna tolkar detta 
direktiv som en rätt att operera i Sverige i det löneläge som gäller i det land där 
de är registrerade. De utländskt registrerade företagen fungerar vanligtvis som 
underentreprenörer till stora svenska företag. I många fall är det i själva verket 
utländskt registrerade enskilda "företagare" som förmedlas av särskilda 
rekryteringsbyråer. Men detta är ofta en täckmantel under vilken företagen dels 
utnyttjar invandrade arbetare till löner som ligger långt under nivåerna i svenska 
kollektivavtal och dels negligerar arbetstidsregleringar och 
säkerhetsföreskrifter, vilket i sin tur orsakar ett stort antal arbetsolyckor bland 
dessa nya "gästarbetare" (Pettersson, Mårtensson och Bardh 2004). Denna typ 
av arrangemang har blivit särskilt utbredd inom byggsektorn, traditionellt ett av 
de mest reglerade segmenten inom den svenska arbetsmarknaden. 
Rekryteringsbyråer har specialiserat sig på att förmedla billig arbetskraft även 
till jordbruket, till industriföretag, städ- och restaurangnäringen samt 
hushållstjänster.

Samtidigt förekommer även en ökad oreglerad eller ”illegal” invandring av så 
kallade ”papperslösa” varav de flesta är hyperexploaterade med extremt låga 
löner och dåliga arbetsförhållanden (Johansson, Johansson och Rahman 2005). 
Fall har börjat dokumenteras av den undersökande journalistiken och ett fåtal 
fackliga rapporter har publicerats. Det är bland annat frågan om det växande 
antal flyktingar som, till följd av en hårdnande svensk asylpraxis, tvingas 
gömma sig från polis och myndigheter och som blivit den hårdast exploaterade 
kategorin inom den oreglerade arbetsmarknaden.

Frågan om ”illegal” eller”odokumenterad” invandring är dock ett område 
som ännu är föga belyst i Sverige (se vidare Johansson, Johansson och Rahman 
2005). I detta avseende skiljer sig Sverige från andra delar av Europa, särskilt 
Sydeuropa (se vidare i Schierup, Hansen och Castles 2006, kapitel 4, 7 och 9), 
där forskningen varit intensiv. Bland annat har man funnit hur den formella och 
den informella ekonomiska sektorn flätats samman när det gäller den oreglerade 
invandringens funktion. Ett antal europeiska studier visar till exempel hur 
nätverk av stora affärsbanker, handelshus, byggföretag, industrigrupper och 
olika statliga intressen systematiskt skjuter över risker och kostnader på 
underentreprenörer med invandrarbakgrund som opererar inom olika nischer av 
arbetsmarknaden. Dessa underentreprenörer anlitar i sin tur arbetskraft inom 
socialt marginaliserade etniska minoritetsnätverk  eller bland mer eller mindre 
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rätts- och rättighetslösa odokumenterade (och illegaliserade) migrantarbetare.
Det är alltså i huvudsak osäkra låglönejobb i mindre företag som besätts med 
odokumenterade invandrade arbetare. Större företag finner det svårt att direkt 
anlita icke dokumenterad arbetskraft på grund av strängare statlig kontroll, 
interna byråkratiska procedurer, fackligt motstånd och prestigehänsyn. Men när 
mindre firmor inom den informella sektorn utför legoarbete åt större företag i 
den formella sektorn förs det ackumulerade värdet från överexploatering av 
odokumenterade arbetare uppåt i företagshierarkierna. Just de odokumenterades 
dolda existens är en förutsättning för den grad av "flexibilitet" som oreglerad 
invandring erbjuder. Samtidigt bibehålls denna funktion för företagen av ett 
kontinuerligt förtryck i samhället utanför arbetsplatsen, i form av polisrazzior 
och utvisningar som förhindrar organisering och förvärvande av sociala, civila 
och politiska rättigheter. Denna regim bidrar till att upprätthålla de dolda 
invandrade arbetarnas underordnade position inom hierarkin av bolag och deras 
underentreprenörer.

I Sverige - liksom inom EU i övrigt - utgörs den vidare kontexten för 
exploateringen av gömda flyktingar av en långdragen politisk patt-position i
förhållandet mellan helt eller delvis motstridande intressen. Parallellt med ett 
markerat uppsving för svensk ekonomi från senare hälften av 90-talet har 
nyliberalt orienterade politiker, intellektuella och företrädare för näringslivet 
med jämna mellanrum propagerat för en liberal kosmopolitism med historisk 
precedens i den tidiga efterkrigstidens honnörsord om ”fritt folkutbyte”. Man 
har deklarerat en generell öppenhet för en ekonomiskt betingad invandring, men 
numera med en de facto havererad Genèvekonvention i barlasten. Således 
presenterar Svenskt Näringsliv (se till exempel Fahimi 2001) ett öppnande mot 
den globala arbetsmarknaden och en förnyad import av arbetskraft som en 
förutsättning för fortsatt ekonomisk växt och social välfärd, men även som en 
mänsklig rättighet för prospektiva arbetsmigranter. Detta framhålls som 
motmedel mot en diskriminerande kontrollpolitik, en hyperreglerad 
arbetsmarknad och fackliga monopol. Nyliberalt-nykonservativt orienterade 
politiker argumenterar för en förnyad arbetsmarknadsrelaterad invandring till 
Sverige. Men i dag, menar man, innebär inte detta nödvändigtvis den 
inkludering under det generella välfärdssystemets paraply som har varit ett 
fundament för svensk invandrings- och invandrar-/integrationspolitik sedan 
Andra Världskriget (se till exempel Erikson 2005).  

Facken, som kämpar för att kontrollera konsekvenserna av en EU-relaterad 
avreglering av arbetsmarknaden, fortsätter på sin kant att understryka det 
övergripande målet att försvara etablerade normer för välfärd och 
arbetsmarknadsreglering och vikten av att hantera arbetslösa och 
bidragsberoende invandrade med permanent uppehåll i Sverige innan någon 
form av förnyad arbetskraftsimport i större skala kan övervägas. I 
sammanhanget uppmärksammar man även ett behov att prioritera lika 
möjligheter för infödda och utlandsfödda inom arbetsmarknaden och 
välfärdssystemet före eventuell förnyad arbetskraftsimport i större skala från 
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länder utanför EU. I motsättning till vad som gäller i ett flertal andra EU-länder 
motsätter sig facket konsekvent – än så länge – introduktionen av ett 
gästarbetarsystem. 

Samtidigt har den svenska asylpolitikens veritabla haveri blockerat för 
flyktinginvandringen som i praktiken sedan mitten av 1970-talet, tillsammans 
med anhörighetsinvandring, har fungerat som Sveriges försörjning av 
arbetskraft från det internationella migrationssystemet. Bakgrunden är 
harmoniseringen av svensk politik och lagstiftning med Schengenfördragen 
samt efterföljande inkorporering i EU:s övernationella regulativ. Genom en de
facto utsuddning av distinktionerna mellan asylsökande och så kallade 
”illegala”, migrantarbetare, samt en stigmatisering och kriminalisering av de 
senare, har det bäddats för en exploatering av gömda flyktingar inom den 
informella ekonomin och ett hotande debacle för de övergripande principer som 
efterkrigstidens svenska migrations-/integrationspolitik har vilat på. Det är 
denna utveckling som lett fram till 2005 års inflammerade politiska debatt om 
”allmänt amnesti”.  

De egna företagarna 
Program som siktar mot att öka eget företagande har förts fram som en 
angelägen strategi för inkludering i arbetslivet (t.ex. Ds 2000). Statliga åtgärder 
har härvidlag bidragit till att ytterligare öka överrepresentationen av 
utlandsfödda från icke-OECD länder och deras barn i kategorin egna företagare.  

Med en låg utbildningsnivå ökar sannolikheten att någon är egen företagare, 
vilket förmodligen betyder att lågutbildade ser eget företagande som en 
möjlighet att komma bort från arbetslöshet och bidragsberoende. Eget 
företagande är nischer för personer med invandrarbakgrund med marginella 
positioner på arbetsmarknaden, men det ger inte de karriärmöjligheter och den 
inkomstutveckling som gäller för tillsvidareanställda "majoritetssvenskar". 
Således tycks den positiva effekten på inkomsten, som framgår till exempel av 
ett antal studier från USA, utebli av eget företagande för grupper med 
invandrarbakgrund i Sverige (Hjerm 2001). Många små företag med klena 
ekonomiska marginaler, social osäkerhet, mycket långa arbetstider och brist på 
arbetslöshetsförsäkring har svårt att köpa in sig i det svenska sociala 
säkerhetssystemet (se Levin och Weström 2001).  

Levin och Weström (2001) pekar på att olika former av institutionell 
diskriminering även påverkar möjligheten att starta och driva framgångsrika 
företag. Brist på finansiering medverkar till en koncentration av småföretag, 
drivna av personer med invandrarbakgrund, inom mindre investeringsintensiva 
– men även mindre attraktiva och lönsamma - delar av servicesektorn. Det kan i 
sin tur bero på oförmåga eller ovilja bland banker och andra finansiärer att 
värdera faktiska erfarenheter och kvalifikationer bland lånsökande. 
Diskriminering kan tvinga entreprenörer med invandrarbakgrund att bli 
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beroende av informella finansieringskanaler genom etniska nätverk (Lundqvist 
2005), även om ett flertal företagare med invandrarbakgrund verkar se just 
finansiering från låneinstitut som den mest centrala förutsättningen för att driva 
en verksamhet (se vidare i Levin och Weström 2001). 

Invandrarnas barn 
Barn till invandrade som är födda i Sverige eller barn till utlandsfödda som har 
kommit till Sverige som anhöriga i förskola eller i grundskoleåldern – den så 
kallade andra generationen – tycks, med undantag för dem med nordisk 
bakgrund, möta liknande hinder på arbetsmarknaden som sina föräldrar 
(Integrationsverket 2002: 48ff). Unga utlandsfödda som invandrat som anhöriga 
efter sjuårsålder löper tre gånger högre risk att bli arbetslösa än unga som fötts i 
Sverige. Även födda i Sverige till (två) utlandsfödda förälder löper 40 procent 
högre risk att vara arbetslösa än barn födda till två svenskfödda föräldrar.  

Unga människor med bakgrund utanför Europa är, liksom sina utlandsfödda 
föräldrar, särskilt utsatta (Behtoui 2004), med  nästan fyra gånger så stor risk att 
vara arbetslösa jämfört med personer med två svenskfödda föräldrar (Lundh et 
al. 2002: 74). Barn till anställda utlandsfödda personer har också lägre inkomst 
än barn till svenskfödda föräldrar, och barn till arbetslösa eller anställda i 
låglöneyrken har särskilt hög risk att bli marginaliserade (Vilhelmsson 2002). 
Detta kan skapa en utsatthet som förstärks generation för generation. Men vad 
som är särskilt oroande och som pekar på diskriminering som viktig även i ett 
längre perspektiv, är att barn till utlandsfödda tycks vara markant missgynnade 
även om man konstanthåller för faktorer som hur bra de talar svenska samt 
föräldrars utbildning och arbetsmarknadsposition. Barn till utrikesfödda med 
bättre betyg än barn till svenskfödda föräldrar löper dubbelt så hög risk att 
hamna i arbetslöshet (Lundh et al. 2002: 74). Det är sannolikt, hävdar Behtoui 
(2004), att dessa mönster bland annat återskapas på grund av att utlandsfödda 
och deras barn inte har tillgång till kontaktnät som gynnar den personliga 
karriären i ett samhälle och på en arbetsmarknad där företagen föredrar att 
använda sig av informella rekryteringskanaler.  

Vad som beskrivits som särskilt oroväckande (SOU 2003) är den kategori av 
så kallade "unga utanför" som blivit en tillsynes permanent del av den svenska 
"vertikala mosaiken" sedan början av 1990-talet. Det vill säga unga människor 
mellan 16 och 24 som vare sig studerar, är registrerade som arbetslösa eller får 
socialbidrag. Det handlar ofta om unga med enbart förgymnasial utbildning. 
Unga med invandrarbakgrund är klart överrepresenterade i kategorin "unga 
utanför" och bland unga som får socialbidrag (Olofsson 2005a).  

Samtidigt visar det sig, när man undersöker utvecklingen sedan 1990-talet, att 
allt fler ungdomar med invandrarbakgrund hoppar av gymnasieskolan (Olofsson 
2005a). Detta kan, förklarar Reza Eyrumlü (1992) i boken Turkar möter 
Sverige, handla om en sorts självuppfyllande profetia, där ungdomar med 
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invandrar- och arbetarklassbakgrund, på bakgrund av ”första generationens” 
negativa erfarenheter, drar den logiska slutsatsen att utbildning och strävan mot 
en professionell karriär i alla fall inte lönar sig. Detta är begripligt givet det 
relativt mindre värde som utbildning tycks ha för att erhålla en rimlig värdering 
av ens kompetens och därigenom kunna få ett kvalificerat jobb för dem som är 
födda utanför EU-15 eller EES-området jämfört med om man är svenskfödd. 
Det blir än mer förståeligt om man även tar hänsyn till den tydliga tendensen till 
överföring av denna belastning till nästa generation. I detta sammanhang tycks 
många unga med invandrarbakgrund se eget företagande eller den grå 
arbetsmarknaden som en väg ut ur social marginalisering och även på en 
diskriminerande och etniskt delad arbetsmarknad som ett alternativ till 
utbildning (Lundqvist 2005; Eyrumlü 1992).  

Exkluderingens politiska pris 
Under 1970- och 80-talen hejdade de starka fackföreningarna och 
välfärdsstatens institutioner åtminstone till dels exkluderande konsekvenser av 
den skiktade etniska arbetsdelningen och diskrimineringen och de invandrade 
och deras barn kunde ta del av en relativt hög grad av social trygghet. (Nära) 
full sysselsättning, den solidariska lönepolitiken, den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken och den generella välfärdspolitikens rättighetsbaserade 
sociala medborgarskap motverkade social utestängning och fattigdom. I 
motsättning till detta tecknar de senaste 15 årens tendenser mot rasialisering på 
arbetsmarknaden och i välfärdssystemet ett scenario där situationen för ett antal 
sociala grupper har kommit att motsvara Fattigdomsprogrammets och den 
Europeiska kommissionens ursprungliga bestämning av begreppet social
exkludering. Det vill säga ”exkludering från ett fullvärdigt medborgarskap”, 
med allt vad det innebär av rättigheter, och möjligheter för ett jämbördigt 
deltagande på arbetsmarknaden, i välfärdssystemet, i utbildningssystemet, i 
politiken och i kulturlivet.  

Marginaliseringen från arbetsmarknaden och i växande grad från det 
allmänna välfärdssystemet motsvaras av en brist på reell tillgång till politiska 
kanaler och inflytande genom det demokratiska systemets institutioner. Detta 
handlar knappast om ”brist på information” om det demokratiska systemets 
spelregler. Sett ifrån samhällets rasialiserade ”bakgårdar” (Dahlstedt 2004) 
tycks det snarare uttrycka en osäkerhet om huruvida man faktiskt kan se sig, 
eller, rättare sagt, har möjlighet att betrakta sig själv som medborgare med reella 
sociala och politiska rättigheter. Detta läge motsvarar väl tesen (se Ryner 2000) 
att en fördjupad marginalisering förstärker en latent ambivalent position i 
välfärdsstaten. Migranter och nya etniska minoriteter är, å den ena sidan, starkt 
beroende av välfärdsstaten på grund av deras sårbara position på 
arbetsmarknaden och utsattheten för diskriminering. Men de kan, å den andra 
sidan, även skapa eller tvingas utnyttja särskilda ekonomiska möjligheter eller 
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nischer beroende på just denna marginaliserade position (Ryner 2000: 53): att 
acceptera lägre löner och sämre arbetsbetingelser, samt nya inkomstmöjligheter 
som genereras i samband med ekonomins och arbetsmarknadens växande 
informalisering. I detta perspektiv kan – givet ekonomins, arbetsmarknadens 
och välfärdsstatens aktuella utvecklingstendenser – reella inkomstmöjligheter 
och levnadsförhållanden paradoxalt komma att bero på den växande sociala 
ojämlikheten och arbetsmarknadens polarisering, snarare än på social utjämning 
och inkludering i medborgarskapets rättighetskomplex. Denna ambivalenta 
position underblåses av brist på solidaritet från fackförbundens sida (Mulinari 
och Neergaard 2004) och exploateras av populistiska rörelser. Den starka 
välfärdsstatens politiska bas fragmenteras parallellt med att olika grupper av 
migranter och nya etniska minoriteter konfronteras med varandra inom de mest 
konkurrensutsatta delarna av arbetsmarknaden liksom med olika grupper 
tillhörande välfärdsstatens traditionella politiska anhängare bland majoriteten. 

Kampen mot diskriminering i EUropa – en vidgad 
spelplan?
Trots den dystra bild av utvecklingen som förmedlades i föregående avsnitt 
finns element även i det samtida, delvis EU-drivna, politiska förändringsarbetet 
som ger anledning till hopp.   

För parallellt med en fördjupad exkludering, social och politisk fragmentering 
och ambivalens bland invandrade och deras barn har vi även sett en mycket 
markant politisk vändning sedan senare hälften av 1990-talet. Omvärderingen 
av invandrarpolitiken och samförståndet kring en ny integrationspolitik kom 
bland annat att skapa en ideologisk grund för uppluckring av en sluten etniskt 
fokuserad uppfattning av den nationella gemenskapen (se diskussionen i 
Schierup, Hansen och Castles 2006, kap 8). Jämfört med exkluderande 
diskurser som dominerade den svenska politiska scenen under sent 1980-tal har 
nya handlingsmöjligheter skapats; en vidgad spelplan med möjligheter för 
omförhandling av premisserna för samhällelig tillhörighet. Migranter och deras 
barn, med bakgrund utanför EU och OECD-ländernas klubb, har i allt högre 
grad lyckats få tillträde till politikens och kulturlivets eliter och intagit 
administrativa positioner som tjänstemän inom de statliga institutionerna, lokalt 
och nationellt. Nya former för etnisk och transetnisk organisering (Ålund och 
Reichel 2005) har manifesterat sig på den offentliga scenen. Antirasistiska 
nätverk och institutioner bidrar till att mobilisera invandrade och senare 
generationer till försvar av medborgerliga rättigheter och mot diskriminering 
och social exkludering. Vidare så har en betydande kritisk forskning och 
samhällsdebatt etablerat sig som ifrågasätter rasialiserande och diskriminerande 
diskurser inom medierna, politiken och myndigheters och företags 
verksamhetsplaner – samt inom forskningens eget professionella och offentliga 
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verksamhetsfält. Kritisk forskning har även medverkat till att uppmärksamma 
glappet mellan den välvilliga inkluderande retoriken i statliga direktiv om 
”integration och mångfald” och ”mångfaldshanteringens” vardagliga, ofta 
exkluderande, institutionella praktik.  

Möjligheterna för förändring i invandrades och i etniska minoriteters 
samhälleliga status och position har inte minst gynnats av att den nya 
integrationspolitiken på allvar började sätta frågan om etnisk diskriminering på 
dagordningen. Den svenska modellen prioriterade under decennier korporativa
lösningar på den sociala exkluderingens problem (Soininen 1999) framför 
tvingande juridiska åtgärder mot diskriminering som fokuserar på lika 
rättigheter för individen. Den skärpta EU-harmoniserade lagstiftning mot 
diskriminering som introducerades vid millennieskiftet representerar härvid ett 
avgörande brott med tidigare svensk praxis som tagit form i den korporativa 
partssamverkansmodellens reglering av arbetsmarknadsrelationerna. 

Den svenska modellens undangömda fråga 
Men utveckling av politik och lagstiftning mot etnisk diskriminering är 
knappast ett resultat av en radikal mental och ideologisk omvändning hos den 
svenska arbetsmarknadens parter. Den är snarare förbunden med europeiska och 
inhemska politiska eliters stigande oro inför växande segregering, social 
exkludering och den sociala och politiska ”turbulensen” i storstädernas utsatta 
stadsdelar. Det finns en pragmatisk medvetenhet om dessa frågor på europeisk 
nivå vilket har kommit till uttryck i utvecklingen av nya riktlinjer, direktiv och 
institutioner inom den Europeiska Unionen sedan mitten av 1990-talet (se 
vidare Schierup, Hansen och Castles 2006, kap 3). Fördjupad integration i den 
Europeiska Unionen – vilket även innebär en harmonisering i förhållande till 
Kommissionens principförklaringar, direktiv och utvecklingsprogram med 
fokus på rasism och diskriminering samt dess skärpta krav om lika behandling 
inom arbetsmarknad och samhälle – är alltså en viktig faktor för den markanta 
vändning som under det senaste årtiondet har skett i politisk hållning och 
lagstiftning om etnisk diskriminering i Sverige: den korporativa svenska 
modellens mest och längst undangömda fråga.  

Samförståndslösningar med arbetsmarknadens parter som centrala aktörer 
dominerade under de första fyra decennierna efter Andra världskriget 
utformning och implementering av såväl invandrarpolitiken som 
invandringspolitiken. Liksom när det gäller den svenska välfärdsmodellen i 
allmänhet har SAP:s hegemoni främjat politisk kontinuitet och övergripande 
konsensusbildande processer. Samförståndet mellan fack och företag, vänster 
och höger har dock blockerat för utvecklingen av bindande, juridiskt 
sanktionerad lagstiftning mot diskriminering. Enligt svensk praxis skulle 
diskriminering på etniska grunder i huvudsak regleras genom den generella 
arbetsmarknads- och välfärdspolitiken och genom informationsåtgärder, 
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övertalning och kulturellt medvetandegörande, administrerat av 
arbetsmarknadens parter eller relevanta sektorsorgan; en såkallad soft-law
approach (Soininen 2002). Näringsliv och fack uppfattade utvidgad och 
tvingande juridiskt sanktionerad lagstiftning mot etnisk diskriminering som 
stridande mot det etablerade svenska arbetsmarknadssystemets partsrelationer 
och kollektivavtalsprincip (Soininen 2002).  

Med Ombudsmansinstitutionen i 1986, vars verksamhet reglerades av lagen 
mot etnisk diskriminering av samma år, fick Sverige sitt första organ speciellt 
inriktat mot etnisk diskriminering. Ombudsmansinstitutionen kom till under en 
tid som präglades av invandrades växande marginalisering på arbetsmarknaden. 
Men lagstiftningsåtgärder mottogs fortfarande utan entusiasm av näringsliv och 
fack. Även Ombudsmansinstitutionen inriktades också främst på ”mjuka” 
åtgärder (soft law measures), men fick även en vidare betydelse genom sitt 
insisterande på fortsatt lagstiftning (se vidare Soininen 2002). Först med Lagen 
mot etnisk diskriminering i arbetslivet av 1999 (SFS 1999) introduceras 
bindande lagstiftning mot bevisad diskriminering. Fokus skiftade samtidigt från 
direkt diskriminering och uppenbara former av rasism till indirekt institutionell 
diskriminering och rasism. Till skillnad från den tidigare lagstiftningen, 
betonade lagen 1999 års lag även betydelsen av att ändra faktiskt beteende och 
inte bara hållningar (Soininen 2002).  

Principer hämtade från bindande lagstiftning mot etnisk diskriminering och 
rasism i USA, Storbritannien, Nederländerna och Canada, som inkluderats i 
EU-lagstiftningen, var härmed inkorporerade i svensk lagstiftning (Soininen och 
Graham 2000).

4
 Lagen införde även, i linje med millennieskiftets EU direktiv, 

en ny moralpolitisk standard för positiva åtgärder som vilar på arbetsgivarna 
(Soininen och Graham 2000). Det handlar om åtgärder för att förändra 
arbetsorganisationen genom att öka arbetsstyrkans så kallade mångfald.

5
 Denna 

indirekta och proaktiva strategi för att motverka diskriminering tycks 
harmoniera bättre med traditionell svensk praxis och parternas pragmatiska 
intressen än direkta och juridiskt bindande påbud. Därför är det inte förvånande 
att detta politiska Mångfaldskoncept – som först lanserades med propositionen 

                                                     
4 Lagen av 2003 (SFS 2003) kom att ytterligare fördjupa denna integration av svensk 
lagstiftning mot diskriminering med EU-lagstiftningen och internationell lagstiftning i 
övrigt. 
5 Mångfaldspolitikens grundar och betydelse har ifrågasatts av flera forskare. Mångfald,
är ett både kontroversiellt och mångtydigt begrepp. Utan koppling till en djupare 
förståelse av sociala strukturer, organisationer samt institutionella regelsystem och 
rutiner, och utan en ingående analys av komplexa olikhetsrelationer, dessas bakgrund 
och förutsättningar, kan begreppets förändringspotential betvivlas (se vidare de los 
Reyes 2001). Om ”mångfald” ensidigt knuts till lönsamhet kan det komma att markera 
avstånd till normer om social rättvisa, varnar de los Reyes (de los Reyes 2001), och kan 
härvid i sina konsekvenser medföra bakslag for kvinnors och de nya etniska 
minoriteternas ställning i arbetslivet. Soininen (2002: 11) ser en fara för att 
mångfaldshantering, i form av en marknadsstyrd humankapitalpolicy, kan komma att 
undantränga det övergripande rättighetsperspektiv som bindande, juridisk sanktionerad 
anti-diskriminerings lagstiftning bygger på.  
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av 1997 (Proposition 1997) och därnäst som en väsentlig del i lagstiftningen 
mot diskriminering på arbetsmarknaden – har kommit att dominera den 
offentliga diskursen och, till dels den institutionella praktiken. 
Mångfaldsprogram och mångfaldsplaner har (liksom jämställdhetsplaner) blivit 
obligatoriska för offentlig sektor. Såväl fack som det privata näringslivet har 
kommit att utsättas för moralpolitiska påtryckningar att initiera och understödja 
en förväntat inkluderande mångfaldshantering. 

Erfarenheterna från USA 
Sammanfattningsvis motsvarar Sveriges EU-relaterade anti-
diskrimineringspolitik och sanktionerade mångfaldshanteringspraxis i sina 
grunddrag en sedan länge etablerad antirasistisk regim och det lagstadgade 
regelverket i liberala stater som USA och Storbritannien; länder med en lång 
invandringshistoria och etablerad praxis för hantering av relationer och 
konflikter i ett mångetniskt samhälle. Samtidigt opererar – givet de senaste 15 
årens utveckling inom arbetsmarknaden och i samhället – lagstiftningen de facto 
under samhälleliga förutsättningar som i en rad avseenden påminner om dessa 
marknadsliberala staters typiska samhälls- och arbetsmarknadsförhållanden: 
växande etnisk fragmentering samt olika former för strukturellt grundad 
nyfattigdom bland socialt exkluderade utanför såväl som inom arbetslivet 
(Schierup, Hansen och Castles 2006, kap 4).  

Därför blir det allt viktigare att studera och dra lärdom av de rika 
erfarenheterna från, framför allt, USA vad gäller politik och åtgärder mot 
diskriminering och social exkludering. Som den amerikanska sociologen 
William Julius Wilson (till exempel 1987) framhållit i sina studier av svarta 
fattiga ”ghetton” i USA:s storstäder så förmår en liberal anti-
diskrimineringspolitik i sig själv i bästa fall att skapa möjligheter för att 
förhållandevis resursstarka, men relativt begränsade, skikt bland rasialiserade 
befolkningsgrupper kan göra karriär inom ekonomi, administration, 
utbildningsväsen, kulturliv eller politik. Visserligen är USA:s erfarenhet 
obestridligt en historia präglad av extrem rasism och diskriminering som har lett 
till ackumulering av ett djupt politiskt och ekonomiskt underläge för USA:s 
svarta befolkning. Men den extrema fattigdom och exkludering som från mitten 
av 1970-talet präglar afrikansk-amerikanska urbana ghetton kan inte förklaras 
utan att beakta omfattande globala ekonomiska förändringar samt en 
djupgående omstrukturering av ekonomi och arbetsmarknad i USA (Wilson 
1999). Det är, hävdar Wilson, frågan om en strukturell ekonomisk omvandling 
av en karaktär, som drabbar ett stort antal grupper i samhället, men som fått 
speciellt svåra konsekvenser för USA:s svarta befolkning på grund av dess 
strukturellt sett utsatta situation i USA:s rasialiserade klassamhälle. Men just på 
grund av att exkluderingen av dessa, de ”mest utsatta” (the truly disadvantaged)
(Wilson 1987), är betingad av en övergripande ekonomisk omvandling och av 
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omstruktureringsprocesser av mera generell karaktär så kan en politik som 
ensidigt eller uteslutande fokuserar på åtgärder mot rasism och diskriminering 
och positiv särbehandling av minoriteter på basis av rasmässig eller etnisk 
kategorisering, få oavsiktliga konsekvenser (Wilson 1999).  

I ett USA där välfärdspolitiken och visionen om ”good jobs” har kapitulerat 
(Aronowitz 2001), framför Wilson (1987), utnyttjas attraktiva 
utbildningsmöjligheter och jobb som öronmärks för särskilda minoritetsgrupper 
främst av de resursstarka med effektiva sociala nätverk. Lagstiftning mot 
diskriminering och ”affirmative action” har förvisso bidragit starkt till att fler 
afrikansk-amerikaner har vunnit tillträde till USA:s ekonomiska, politiska och 
kulturella eliter. Men snarare än att leda till en omfattande positiv kumulativ 
process har detta samtidigt dränerat svarta kvarter i storstäderna på resursstarka 
individer, familjer och nätverk som burit upp ekonomisk infrastruktur, politisk 
mobilisering och sociala och kulturella institutioner. Följdriktig brist på 
förväntade resultat av lagstiftning mot rasdiskriminering och ”affirmativ action” 
i ”kriget mot fattigdomen” ledde till att besvikelse och resignation spred sig 
bland USA:s liberala medborgarrättsaktivister under 1980-talet. Detta lämnade i 
sin tur fältet öppet för konservativa och nyliberala disciplinära strategier 
(Wilson 1987). Således tvingade en auktoritär workfare- politik som 
institutionaliserades under 1990-talet fattiga afrikansk-amerikaner att 
konkurrera med grupper av nyinvandrade från Latinamerika och Asien på en 
växande, osäker, konkurrensutsatt och informaliserad låglönearbetsmarknad. 
Liknande effekt, i form av ökad konkurrens mellan arbetande fattiga inom 
samhällets bottenskikt (se vidare Schierup, Hansen och Castles 2006, kap 4), 
fick – för att återge Löic Wacquants (2000) sardoniska ordval – den dramatiska 
omvandlingen av det etnorasiala ghettots ekonomiskt exkluderade och socialt 
segregerade urbana ”fängelse” till ett ”rättsligt surrogatghetto” inom en 
ekonomiskt framgångsrik amerikansk fängelseindustri (se Parenti 2000); ett 
lönsamt post-modernt substitut för en fallerad välfärdspolitik.

6

De amerikanska erfarenheterna visar i själva verket, hävdar Wilson (1999), 
att ett långsiktigt alternativ till en auktoritär och synnerligen ”illiberal” (King 
1999) nyliberal-konservativ politik kräver en kombination av kraftfulla åtgärder 
mot institutionell och strukturell diskriminering och generella 
strukturomvandlande socialpolitiska och arbetsmarknadspolitiska reformer där 
det sociala medborgarskapet och ett omfattande rättighetskomplex står i fokus. 
En politisk bas för ett sådant komplext reformprogram måste bygga på breda 
allianser mellan ”de mest utsatta” och andra grupper som drabbas av den 
globala ekonomiska omvandlingens konsekvenser (se vidare Wilson 1999). En 
radikal antirasistisk politik och ensidiga satsningar på positiv särbehandling 
utan koppling till strukturomvandlande sociala reformer som kan mobilisera 

                                                     
6 Här i fängelsets ”surrogatghetto” (Wacquant 2002) fanns, vid millennieskiftet, fattiga 
svarta ghettoinvånare dramatiskt överrepresenterade bland över 2 miljoner interner. 
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bredare politiska allianser leder i sina konsekvenser mot fragmentering, 
isolering och maktlöshet. 

Internationell forskning visar att marginaliserade mångetniska stadsdelar i 
Europa och Sverige, till vilka inflyttningen av invandrade har koncentrerats 
under senare årtionden, (ännu) knappast kan jämföras med USA:s fattiga 
ghetton (se vidare Schierup, Hansen och Castles 2006, kap 4). De formella 
välfärdstatliga och politiska institutionernas närvaro i fattiga lokalsamhällen är 
långt mera påtaglig i Sverige och Europa än i USA. Men det finns ändå viktiga 
generella tendenser i Sverige som motsvarar den amerikanska ”ras”/klass 
dynamiken. Under det senaste 15 åren har ett växande antal invandrade från 
länder utanför det privilegierade EU-15 – eller kanske oftare deras barn – 
inkluderats i kvalificerade jobb inom den formella arbetsmarknaden och i det 
svenska samhällets eliter inom ekonomi, politik och kulturliv; men detta 
tillsynas utan att samtidigt bromsa utvecklingen mot en koncentrering av ett 
växande antal ”utsatta” rasialiserade Andra till segregerade stadsdelar och till 
arbetsmarknadens sämsta yrkesghetton.  

Slutsatser
Exkluderingens politiska ekonomi – alternativa vägar? 
Finns det då något nytt stort samhällsbyggnadsprojekt i dagens Sverige? Ett 
projekt som kan lyfta den komplexa uppgift som Wilson pekar på: att 
kombinera en framsynt integrationspolitik och ett långsiktigt anti-
diskrimineringsprojekt med en övergripande politik för social, ekonomisk och 
politisk reform och rekonstruktion? Frågan motiverar en kort återblick på den 
svenska modellen, dess kris och omvandling.  

Ett av modellens grundläggande drag var en kombination av arbetslinjen som 
övergripande socialpolitisk strategi med ett arbetsliv kännetecknat av en hög 
grad av fackligt inflytande, anställningstrygghet och arbetarskydd. Detta var 
under modellens glansdagar grunden för en hög grad av dekommodifiering.
Framväxten av låglöneghetton blockerades genom gardering av de anställda 
mot de mest negativa effekterna av tvära konjunktursvängningar. Normer för ett 
reglerat och humaniserat arbetsliv som motor för rationalisering var avsett att 
långsiktigt optimera konkurrenskraft på den globala marknaden i motsättning 
till att låta den globala marknadens kortsiktiga krav och svängningar bestämma 
struktureringen av den nationella arbetsmarknaden. Den svenska modellen var 
världsledande i fråga om att satsa resurser på den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken och detta matchades av en motsvarande restriktivitet 
avseende inkomstkompenserande arbetslöshetsunderstöd. I själva verket 
representerade den svenska arbetslinjen en radikal och genomgripande 
workfare-strategi och verkade därmed som ett alternativ till ett klientskapande 
beroende av arbetslöshetsstöd och socialbidrag. Men om workfare i sin 
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anglosaxiska och nyliberala form under 1990-talet kom att, i vid bemärkelse, bli 
synonymt med en disciplinerande anpassning av marginaliserade 
befolkningsgrupper till det polariserade arbetslivets otrygga och undermåliga 
marknadsexponerade låglöneghetton (Myles 1996; Katz 1996; King 1999; 
Schierup, Hansen och Castles 2006, kapiteln 4-5) så syftade arbetslinjen som 
grundbult i svensk socialpolitik, enligt Rehn-Meidner programmets 
grundpremisser, till att tvärtom eliminera dessa. På längre sikt var syftet att 
konsolidera och stärka lönarbetarnas förhandlingsposition gentemot kapitalet.  

Men utan sin strukturella förutsättning, den fulla sysselsättningen, eller de 
politiska maktmedlen för att upprätthålla den, och givet arbetslinjens förändrade 
karaktär, har visionen om Den svenska modellen som ramen kring social 
rättvisa och ”välfärd för alla” idag antagit en alltmer fiktiv karaktär. 
Uteslutningsprocesserna tycks rymma en dynamik i vilken en urartad 
välfärdskorporatism kombineras med en hyperexploatering inom en mångfald 
av oreglerade delarbetsmarknader. En fortfarande starkt reglerad och skyddad 
primär arbetsmarknad ändrar, steg för steg, karaktär från den sociala 
dimensionens kugghjul och garant till en sorts gated community. Visserligen 
hjälper en selektiv och betingad rekrytering under ”mångfaldens” baner ett 
mindre eller större antal etnifierade Andra att ta sig över denna skyddade 
arbetsmarknads barriärer. Men en växande och oproportionerlig del av dem som 
står utanför är människor med invandrarbakgrund, ofta oavsett faktisk 
utbildning, kvalifikationer och tidigare arbetserfarenheter. För dessa hotar den 
radikala förändringen av arbetslinjen att punktera det sociala medborgarskapet, 
eller att sätta det på undantag.  

En reaktion på den traditionella aktiva arbetsmarknadspolitikens 
iögonfallande socialpolitiska debacle har varit att, som nyligen gjorts i den 
svenska debatten, efterlysa en decentraliserad tredje arbetslinje (Olofsson 
2005b). Detta har presenterats som en offensiv efterföljare till det centraliserade 
Rehn-Meidnerska politiskt-ekonomiska programmet och den traditionella 
svenska modellen, men som inkorporerar flexibla lokala och regionala 
utvecklingssatsningar, småföretagskluster, nätverksbaserade styrsystem och 
decentraliserade samverkansformer eller ”partnerskap” mellan privat näringsliv 
och offentlig sektor, mobilisering av ”det civila samhället” i 
näringslivsutvecklingen; sammanhang där fackliga organisationer ingår som en 
av flera olika kategorier av ”intressenter”.  

Problemet är bara att detta nya decentraliserade utvecklingspaket i själva 
verket redan är här. Det utgör i Den tredje vägens ideologiska anda – jämför 
diskussionen ovan – själva stommen i EU:s utvecklingsstrategi och har även 
införlivats i Sveriges nya näringslivspolitik och socialpolitiska koncept. Här 
ingår också ett markerat integrations- och mångfaldsperspektiv, bindande 
direktiv för åtgärder mot rasism och diskriminering, samt ambitiösa 
transnationella och translokala utvecklingsprogram för inkludering av de ”mest 
uteslutna”. Det handlar med andra ord om ett integrerat program som 
kombinerar en generell politik för strukturell omvandling med en agenda mot 
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institutionell diskriminering. Vi skulle således kunna se dagens antirasistiska 
direktiv och program från EU, knutna till dess övergripande social- och 
sysselsättningspolitiska målsättningar, som en del av en pågående 
omförhandling av det övergripande samförstånd och ”sociala kontrakt” kring 
medborgarskapet som sedan andra världskrigets slut funnits mellan den 
moderna staten och dess medborgare samt som en länk i skapandet av en ny 
öppen europeisk politisk kultur och identitet.  

Det är emellertid viktigt att inse att denna nya ”arbetslinje” inte kan jämföras 
med arbetslinjen i den svenska modellens traditionella nationella 
samförståndspakt: vi befinner oss redan bortom den svenska modellen
(parafrasering av Olofsson 2005b). Vad som beskrivs som den tredje 
arbetslinjen tycks nu utgöra själva grundbulten i en post-nationell workfare-
regim vars huvudstrategi, motsatt efterkrigstidens dekommodifierande 
välfärdsstatliga regim, bygger på en radikal rekommodifiering av arbetet. 
Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma att den aktuella europeiska och 
svenska diskursen om partnerskapssamhället vilar på ett begrepp om social 
exkludering, som noggrant undviker varje analys av politisk-ekonomiska 
maktförhållanden som producerar och reproducerar segmentering i termer av 
etnicitet/ras, genus och klass (se vidare Schierup 2003). Visserligen ställer 
“partnerskapssamhället” problem förbundna med den korporativa 
välfärdsstatens byråkratisering och förmynderi i perspektiv och anvisar mera 
flexibla styrformer för utveckling och reglering av ett mera kulturellt heterogent 
post-nationellt samhälle och dess etniskt differentierade nischekonomi. Men om 
ingen övergripande analys av den pågående politisk-ekonomiska 
omstruktureringens maktförhållanden, ingen social vision och ingen bred 
demokratisk bas vägleder och leder denna process, kan den avgörande 
funktionen för alla nya integrationsprojekt och program för social inkludering 
sannolikt bli att bidra till den pågående omvandlingen, från rätten till välfärd, 
till en ovillkorlig plikt att arbeta. I förlängningen kan detta medföra att 
exkluderingens politiska ekonomi skärps snarare än hejdas.  

Viktigt i detta sammanhang är EU:s omdefiniering av begreppen social 
exkludering/inkludering sedan Maastricht-fördraget (1992) (Schierup, Hansen 
och Castles 2006, kap. 3), vilken även kommer till uttryck i den svenska 
realpolitiken. Den ursprungliga EU-diskursen om social 
exkludering/inkludering som uteslutning/delaktighet i medborgarskapets 
rättighetskomplex har, i linje med den allmänna nyliberala ideologiska 
vändningen, fått ge vika för ett snävt begrepp om exkludering, som exkludering 
från lönearbete, och inkludering som anställningsbarhet och jobbaktivering.
Frågan om hur man skall bekämpa social exkludering, fattigdom och etnisk 
diskriminering diskuteras idag parallellt med att man påtalar nödvändigheten av 
ökad ekonomisk effektivitet, tillväxt och avreglering på arbetsmarknaden. Trots 
en fortsatt bekännelse till värdet av solidaritet och jämlikhet uppfattas problemet 
social exkludering/inkludering alltmer ensidigt som exkludering från eller 
inkludering i lönearbete, det vill säga hur medlemsländerna bemästrar 
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arbetslöshet och bidragsberoende. Detta betraktas som en förutsättning för 
”social sammanhållning” och ”social ordning” snarare än som ett medel för 
fördelning och jämlikhetssträvande. 

Dessa politiska tongångar som dominerat inom EU under 1990-talet kan 
beskrivas som en version av en konservativ, eller kristdemokratisk, 
välfärdsideologi. Denna har dock under senare år sammankopplats med en 
angloamerikansk, nyliberal ideologi inriktad på ekonomisk effektivitet, statlig 
reträtt från ekonomin och låga välfärdsutgifter. Det är en ideologisk vändning 
som förutom i Tony Blairs Storbritannien även har anammats av 
socialdemokratiska regeringar i till exempel Tyskland och Sverige. Vändningen 
bort från tidigare fördelningspolitiska ambitioner blev, enligt Ruth Levitas 
(1998), en inbyggd del av EU:s juridiska och finansiella ramverk när dess 
medlemsstater satte som högsta politiska prioritet att kvalificera sig för EMU 
genom en åtstramning av de offentliga utgifterna. Denna prioritering ligger även 
till grund för många av de projekt för att integrera marginaliserade 
befolkningsgrupper och skapa mer jämlika förutsättningar på arbetsmarknaden 
som initierats av EU:s strukturfonder. Strukturfonderna finansierar uteslutande 
projekt som är inriktade på arbetsmarknaden.  

Att låta innebörden av ”social exkludering” vara liktydig med ”utestängd från 
lönearbete” kan verka som en fördel, genom att det avsevärt förenklar 
problemställningen. Men det är viktigt att vara medveten om att en sådan 
definition flyttar fokus från värdet att alla ska ha ”fullvärdig delaktighet i 
samhället”, dvs. grunden i den tidigare politiska pläderingen för ett socialt 
medborgarskap byggt på jämlikhet, omfördelning och politisk delaktighet. En 
inneboende risk är att det blir allt mindre legitimt att befinna sig utanför 
lönearbete, att traditionella omfördelningsfrågor avfärdas från den politiska 
agendan och att samhällets ansvar för varje medborgares rätt till en skälig 
välfärd urholkas. Det kan genom denna politik också skapas en legitim grund 
för att i synnerhet stigmatisera arbetslösa eller bidragsberoende invånare med 
invandrarbakgrund, vars uteslutning från arbetsmarknaden ofta har orsakats 
eller influerats av rasism och etnisk diskriminering.  

Om den nya ”arbetslinjen” förs fram som universallösning på en rad sociala 
problem, men med markerad grad av kollektiv minnesförlust när det gäller det 
lidande som arbete under usla förhållanden har tillfogat människor genom 
historien, kan omdefinieringen av ”social exkludering” bereda vägen för en 
allmän försämring av kvalitén på sysselsättning och arbetsbetingelser. För den 
nya arbetslinjens arbetstvång ”skapar” inte bara arbetstillfällen och drar ner 
politiskt inopportuna arbetslöshetssiffror; den berövar även människor deras 
historiskt vunna medborgerliga rätt att undanhålla sin arbetskraft från 
arbetsmarknadens mest undermåliga jobb.  

Om arbetets dekommodifiering var ett viktigt krav för den traditionella 
arbetarrörelsen, såväl som en viktig förutsättning för lönearbetarnas politiska 
styrka och det tjugonde århundradets stora välfärdsreformer, undergräver 
arbetets radikala rekommodifiering idag inte bara de sociala rättigheterna, utan 
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även de civila och politiska. Detta drabbar särskilt invandrade och deras barn. 
Ensidig tonvikt på lönearbete som redskap för social inkludering eller 
”integration” ökar pressen att acceptera vilka arbets- och 
anställningsförhållanden som helst och stärker den aktuella trenden mot en 
etnisk delning av arbetsmarknaden. De allra mest utsatta är de odokumenterade 
inom arbetsmarknadens informella sektor, och i synnerhet asylsökande som har 
drivits under jorden av den restriktiva EU-harmoniserade flyktingpolitiken. Det 
är också här sammanhangen mellan ekonomisk omstrukturering, migration, 
rasialisering och bristen på rättigheter blir som tydligast.  

Behovet av en integrerad politisk agenda 
Liksom under tiden för den stora sociala krisen på 1930-talet och under 
efterkrigstidens sociala rekonstruktion befinner sig Europa och Sverige idag i en 
situation präglad av en omfattande omvandling av ekonomi och samhälle, något 
som bland annat tagit sig uttryck i form av ökad social exkludering. Mycket är 
dock annorlunda. Massindustrialiseringens tidevarv kom efter andra 
världskriget att lägga grunden för den svenska modellens politiska koalition 
som gynnade central makroekonomisk styrning samt långtgående sociala och 
politiska reformer. Välfärdsstatens framväxt kunde ske i ett samhälle som var 
mer etniskt och kulturellt homogent än dagens, och med en politisk ordning som 
var mer centralstyrd. Detta kom även att prägla migrantarbetarnas inkorporering 
under 1950, 60- och 70-talen. Vår tids etnifierade arbetande fattiga är socialt 
marginaliserade i en mer radikal mening. Men för ekonomin har de fortfarande 
– kanske mer än någonsin – en betydelse som källa till billig arbetskraft, möjlig 
att utnyttja genom den så högt prisade flexibiliseringen av produktion och 
anställningsformer som kännetecknar den pågående ekonomiska 
omstruktureringsprocessen.

Talet om ”mångfald” har blivit en politisk retorik som döljer en växande 
oreglerad arbetsmarknad och nya former av arbetets etniska delning. Samtidigt 
har de breda klassbaserade organisationer som växte fram under 
massindustrialiseringens epok förlorat mycket av sin socialt och ekonomiskt 
integrerande förmåga och utestänger nu i praktiken många av dem som drabbas 
mest negativt av den nya ”flexibla” arbetsmarknadens rekommodifiering.  

De uteslutningsprocesser som släppts lös sedan det tidiga 1990-talet kommer 
att fortsätta pressa många migranter och deras barn längre bort från den 
reglerade arbetsmarknaden och välfärdssystemet samt alienera dem från de 
nationella politiska institutionerna och det offentligt kanoniserade 
civilsamhället. Fler utmanas eller tvingas söka sina ideal, lojaliteter och 
allianser på annat håll med rötter i lokala etniska och religiösa såväl som 
transnationella diasporiska gemenskaper. Men vi befinner oss även, som det har 
visat sig i andra delar av Europa, i en situation där brist på sociala visioner och 
mångetniskt inneslutande gemenskaper kan förväntas bidra till en nationalistisk 
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backlash bland ”majoriteten”. För att motverka denna fragmentering och den 
sociala exkluderingen krävs en politik som kombinerar åtgärder mot etnisk 
diskriminering med en ny övergripande och generell välfärdspolitisk 
dagordning. Sammanfattningsvis måste en solidarisk politik mot etnisk 
diskriminering överskrida den moralpolitiska agenda som präglar dagens 
Sverige. En kritisk granskning av exkluderingens och den strukturella 
diskrimineringens politiska ekonomi bör utgöra en utgångspunkt för samtal om 
hur vi kan återskapa ett solidariskt projekt för rekonstruktion och 
vidareutveckling av välfärd och arbetsmarknad som överskrider ramarna för den 
numera dominerande post-nationella realpolitiken.  
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Avslutande reflektioner 

TOM R. BURNS OCH NORA MACHADO I SAMARBETE MED ZENIA HELLGREN

Dyster bild? 
Det är en ganska dyster bild av det mångkulturella Sverige som framträder i de 
olika kapitlen. Diskriminerande strukturer, stereotypa mediebilder och 
vardagsrasism samverkar för att begränsa invandrares levnadsvillkor. 
Diskrimineringssystemen är robusta eftersom de består av många ömsesidigt 
förstärkande mekanismer. Det finns ingen anledning till falsk optimism – 
problemen är utan tvekan djupa och utbredda. Även om den här antologin bara 
täcker en mindre del av den totala bilden är vårt perspektiv systemiskt och 
multidimensionellt. Mångfalden av perspektiv och metoder som tillämpas i 
analyserna ger prov på det.  

Vi hävdar att detta tillvägagångssätt representerar samhällsvetenskaplig 
forskning när den är som bäst: en forskning där ett modernt samhällets 
komplexitet och dynamik relateras till en brännande fråga. 

Bland andra slutsatser blottlägger den forskning som redovisas i antologin 
ett ironiskt förhållande: Ett modernt socialt system är komplext och svårt att 
förstå eller förändra. Samtidigt levererar rashatsgrupper och 
etnonationalistiska partier som Sverigedemokraterna enkla formler som 
påstår hjälpa folket att förstå orsaken till allvarliga samhälleliga problem 
och att enkla lösningar finns tillhanda, vilket för ganska många ter sig 
bekvämare och lättare att ta till sig än den mer svårbegripliga verkligheten. 
En av den här forskningens policyimplikationer är att goda intentioner inte 
räcker för att bemöta komplexa system av diskrimineringsmekanismer och 
en viss tendens för rasifierad politik att breda ut sig. Vi menar att 
forskningen såväl måste avslöja och analysera som föreslå lösningar på 
problemen för att bidra till att stärka jämlikhet, demokrati och människors 
välstånd.

Mycket av det arbete som presenterats i den här antologin har fokuserat på 
skapandet av ”den Andre” och konkreta diskrimineringsmekanismer. Men 
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samtidigt framträder en motbild av dessa föreställningar om invandraren som ett 
passivt offer, evigt fast i ett socialt utanförskap och med få möjligheter att själv 
bryta mönstret. Som motvikt med fokus på strukturella hinder möter vi 
invandraren som aktör, som påverkar sin omvärld och tar sin plats både genom 
aktiv organisering och genom kulturella uttryck. Antidiskriminerings-
organisationerna representerar en tydlig reaktion mot diskrimineringen med stöd 
i EU:s lagar. En slutsats är att dessa organisationer är viktiga krafter för att 
påvisa diskriminering, utbilda, upplysa och påverka den offentliga debatten, 
men att det i slutändan till stor del är människors vardagliga handlande som 
avgör om mönster av diskriminering och utanförskap kommer att brytas.  

Den stora kluvenheten: Sverige som Dr. Jekyll och Mr. 
Hyde
Om det är sant att invandrarna och invandringen står för en komplicerad 
blandning av utmaningar och möjligheter för Sveriges policyskapande 
institutioner och politiska eliter, står det svenska folkets reaktioner också för ett 
parallellt dilemma. Allmänhetens reaktioner präglas av ambivalens och interna 
motsättningar, som Mellas och Stöhrs kapitel har visat.1 Ambivalensen 
återspeglas i nyheter och massmedia, i attitydundersökningar (som visar både 
stöd för och motstånd mot invandrarna), och i det svenska civilsamhället och 
dess organisationer.  

Invandrarna porträtteras ibland i tidningar och TV som ”nya svenskar” som 
bidrar till Sveriges ekonomiska livskraft, men också som kriminella eller 
beroende av socialbidrag. Sådana blandade uppfattningar är påtagliga i 
enkätundersökningar. Å ena sida visas solidaritet, empati och förståelse för 
svårigheterna som dessa exkluderade grupper kan uppleva och invandrarnas rätt 
att bibehålla sitt språk eller sedvanor. Å andra sidan finns det tecken på 
otålighet med dessa nykomlingar och andra med invandrarbakgrund som inte 
lyckas anpassa sig till svenska normer, eller inte kan eller vill förstå hur man 
gör saker och ting i Sverige – även i små saker. 

Dessutom är icke-svenskar de första man tenderar att skuldbelägga i 
situationer av stress eller kriser och när man letar efter syndabockar. Två 
kontrasterande bilder uppstår: ett öppet och mångkulturellt samhälle som 
principiellt står för tolerans och förståelse, och ett som präglas av 

1 Witoszek (2002:67) noterar att ”Sveriges kulturarv är markerat av en klyvning mellan, 
å ena sidan den kristna idéen av ”personen” och individuella rättigheter, och å andra 
sidan om pragmatiska principer som förknippas med ett modernt medborgarskap. Detta 
förklarar inte bara den moraliska inkonsekvensen i svenskarnas attityder mot förtryck, 
men också de många dilemman vi finner i dialogens och icke-konfrontationens politik 
som utmärker efterkrigstiden”. 



537

häpnadsväckande xenofobiska underströmmar. Ett resultat av denna kluvenhet 
är att frågor som relateras till invandrarna, invandring eller integrationsfrågor 
väcker ständiga kontroverser. Sociala kriser eller fejder bland eliter väcker Mr. 
Hyde som lurpassar under Dr. Jekylls yttre. Inga sådana kriser eller fejder 
försiggick eller blev tillräcklig relevanta under arbetskraftsinvandringsperioden 
efter andra världskriget. Kontroverser över invandrarfrågor dök upp i 
offentligheten under 1980-talet, och blev förstasidesstoff under 1990-talet.  

Det svenska samhällets respons till invandrarna framstår som en komplex 
blandning av välvilja, solidariska åsikter och ideal, samt inskränkta, 
protektionistiska eller till och med xenofobiska ståndpunkter. Dessa två linjer är 
uppenbarligen oförenliga, och konfronteras ibland med varandra, till exempel 
när individer anser att Sverige borde ha en solidarisk flyktingpolitik men inte 
vill acceptera den kulturella mångfald som blir konsekvensen av en sådan. När 
den sortens motsättningar exponeras sker en komplex rationaliseringsprocess.  

Civilsamhället visar tecken på ambivalens gentemot invandrarna och 
invandringen, en inställning som reflekterar mångfalden av olika åsikter i dessa 
frågor. Å ena sidan finns många grupper som arbetar för jämlikhet. Å andra 
sidan förenas flera nätverk av rasistiska och xenofobiska organisationer, även 
politiska partier, av ett gemensamt motstånd mot invandrarna på grund av 
uppfattningar om ras, etnicitet, nationellt ursprung och kulturella skillnader. 

I början av 1970-talet, och i synnerhet under 1980- och 1990-talen uppkom i 
Sverige, liksom i stora delar av Europa, flera nynazistiska, fascistiska och 
etnonationalistiska rörelser, som oftast växte ur äldre grupper och 
organisationer. Dessa betraktades först som samhällsfarliga och upplevde en del 
konfrontationer med antirasistiska grupper. Över tid skedde en gradvis 
normalisering hos dessa grupper, till mindre radikala positioner, mildare 
diskurser och förslag på praktiska lösningar relaterade till 
“invandrarproblemet”.

Nationalister och nynazistiska aktivister i Sveriges extremhögerrörelser 
skapade 1979 organisationen Bevara Sverige Svenskt (BSS), med rötter i en 
lång historia av marginella organisationer från före andra världskrigets dagar. 
BSS och andra organisationer i marginalerna fortsatte att växa under 1980-talet, 
och väckte en del oro eftersom de blev starkare i slutet av detta årtionde. Ras, 
etnicitet, och invandring förblev centrala teman för dessa grupper.  

Två nya nationalistiska politiska partier grundades mellan 1989 och1990. De 
etnonationalistiska Sverigedemokraterna bildades 1989 av aktivister från 
Bevara Sverige Svenskt. 1990 grundades Ny Demokrati, ett högerpopulistiskt 
parti som attackerade invandrarna som en del av en mer allmän attack mot den 
etablerade politiska ordningen, och chockerade landet genom att på kort tid få 
stöd av 6, 7 % av väljarna och två platser i den svenska riksdagen vid valet 
1991. Vid nästa val halkade de emellertid ur riksdagen. Som en spegel av den 
svenska ambivalensen inför invandringen och invandrarna tycks stödet för en 
invandringsfientlig retorik ha gått i vågrörelser sedan dess, och blossade upp 
igen vid valet 2002, då stödet till folkpartiet växte rekordartat som följd av deras 
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nya hårdare linje mot invandrare, och 2006 då Sverigedemokraterna gjorde sitt 
bästa val någonsin och inte bara fick 2,93 procent av rösterna utan även mandat 
i runt häften av Sveriges 290 kommunfullmäktigen.    

Ett modernt samhälle befinner sig i ständig förändring, så även de rasistiska 
strömningarna. Fascism och rasism på 2000-talet kommer inte att ha samma 
ansikte som det vi sett under 1900-talet. Nya diskurser kommer att växa fram 
och användas, så också ny teknologi, nya krafter och nya möjligheter, både för 
rasistiska och antirasistiska grupper.2 Vit makt-musikens spridning i Sverige 
utgör ett sådant exempel. Bert Karlsson startade inte bara ett parti som delvis 
öppnade dörren för en  rasifiering av svensk politik (se även Carsons kapitel). 
Han deltog också, ovetande eller ej, i skapandet av Vit makt-musiken, en form 
av rasistisk svensk musik (Corte och Burns, 2006). År 1993 arbetade Karlsson, 
som ägare till ett av Sveriges största skivbolag, “Mariann Grammofon”, med 
massproduktion och lansering av det svenska bandet Ultima Thule. Deras musik 
beskrevs som ”vikingarock”. Bandets texter och hållning var nationalistisk och 
inspirerad av nordisk mytologi. Ultima Thule attraherade en ultranationalistisk 
och främlingsfientlig publik, och nådde försäljningstoppen i Sverige. Bert 
Karlsson drog sig ur efter att ha blivit skarpt kritiserad för sin inblandning. 
Ultima Thules publikframgångar visade dock andra Vit makt-band att de också 
kunde bli framgångsrika, vilket ledde till att ett betydande antal Vit makt-band 
bildades runt om i Sverige enligt en form av snöbollseffekt. Sverige blev 
världsledande i produktionen av Vit makt-musik med band som Nordland, 
Nordvind, Pluton Svea och Svenska Motståndrörelsen, förutom Ultima Thule. 
Enligt Corte och Burns (2006:11) bidrog milda svenska lagar och 
kontraproduktiviteten hos antirasistprogram (till exempel Fryshusets 
”skinheadprojekt” som utformats för att integrera ”skinheads” i samhället) till 
en sådan utveckling. Lokalen förvandlades till den nynazistiska gruppen Vitt 
ariskt motstånds högkvarter i Stockholm, och fungerade som redaktion för den 
rasistiska tidningen Nordland.

Vit makt-musiken lockade och spreds bland många svenska ungdomar, i 
skolor, genom nätverk och så småningom via internet. Det svenska 
etablissemanget blev verkligen tagna på sängen: ingen brydde sig om de här 
bandens texter, eftersom ingen förstod hur stor lyssnarkrets de hade. En av våra 
invandrade författare skriver: "Min son, när han fortfarande gick i skolan, tog 
hem deras skiva. Han tyckte att de hade bra, 'rivig' musik. Medan det begav sig 
gjorde de här banden stora pengar på skivförsäljning, som de använde till sina 
rörelser."

2 Utvecklingen av nya former av rasism, till exempel kulturell och biomedicinsk sådan, 
är en signal på detta. Det är nödvändigt att vara uppmärksam på en sådan utveckling, 
bemöta den och föreslå motåtgärder.   
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Nedan följer ett utdrag ur Pluton Sveas sång ”Nu drar SA ut”, som 
producerades och distribuerades i Sverige. Den nådde och når fortfarande unga 
människor via internet, via försäljning och delning av CD-skivor. 

"Nu Drar SA Ut"

En himmel blå 
Ett snölandskap så vitt 
En sol så gul över Sveriges mitt 
Granskogars salar täckta av snö 
Här är jag född så här ska jag dö 

I midnattssolens land 

Här leker barnen hand i hand 
I mitt kära fosterland 

En man så svart i ett land så vitt 
Kan inte skilja på ditt eller mitt 
Och våra lagar dem skiter han i 
Ett mångkulturellt hyckleri 

Sverige står i brand 

Nu har vårt folk fått blodad tand 
Vi tar tillbaks vårt fosterland 

En alltför kraftig flyktingström  
Har likviderat vår svenska dröm 
Det är så synd om dom  
Dom har de ju så svårt 
Vi sätter hårt emot hårt 

Med kulor och med krut 

Nu har vårt tålamod tagit slut 
Nu drar Stormavdelningen ut 
Nu drar Stormavdelningen ut 
Nu drar Stormavdelningen ut 

Vit makt-band och andra grupper torgför kraftfulla normativa uttalanden. 
Genom att utnyttja möjligheterna i ett modernt, fritt samhälle (fria marknader, 
yttrandefrihet, tillgång till fria webbsidor osv.) sprider rasistiska grupper 
meddelanden fyllda av hat och exkludering. Vi anser att det här är en farligare 
utveckling än om nynazistiska skinnskallar samlas öppet och demonstrerar på 
gator och torg.  



540

Positiva krafter: Mångfald, positiv särbehandling och 
andra specialåtgärder
Situationen är trots allt inte fullkomligt hopplös, vilket några av antologins 
bidrag har visat. Med utgångspunkt i intervjumaterialet i Burns m. fl.:s 
forskning kan sägas att många personalchefer verkar vara de nyckelpersoner 
som har den mest positiva synen på mångfald. De intervjuade personalcheferna 
hade även en uttalad vilja att öka mångfalden bland personalen och var beredda 
att anställa fler invandrare.  

På många arbetsplatser har man under senare år vidtagit en del konkreta 
åtgärder för att öka mångfalden bland personalen. Ett sätt att få in fler anställda 
med invandrarbakgrund är att ge sökanden med invandrarbakgrund ett visst 
företräde vid rekryteringar, eller en så kallad positiv särbehandling. Enligt en 
arbetsledare i ett privat företag försöker man medvetet utforma platsannonserna 
så att de appellerar till invandrare. I något fall ges sökanden med 
invandrarbakgrund företräde vid fall där två sökanden bedöms som lika 
kompetenta. 

Även andra specialåtgärder har vidtagits på en del arbetsplatser för att 
gynna invandrare, såsom provanställningar och program som ofta bedrivs i 
samarbete med Arbetsförmedlingen. En företagsledare i en av Sveriges 
storstäder rapporterar: 

Då har vi ju samarbetsprogram med Arbetsförmedlingen /.../ olika typer av 
samarbetsprogram. Dels, det som är kanske mest… [intressant] i det här 
sammanhanget är ett så kallat bilbyggarprogram… för nyanlända. Förut var det 
flyktingar, men nu är det väl vidgat till nyanlända invandrare /.../ som inte har 
vart här speciellt länge. Som då får en möjlighet att… börja studera sfi först och 
sen ett antal industritekniska ämnen samtidigt som dom praktiserar en dag i 
veckan hos oss. Dom börjar med tolk då… är så pass nya i landet. Och sen så… 
efter ett halvår eller så… så tar man bort tolken, och dom ska också börja läsa in 
kärnämnena. /.../ Och fortsätter praktisera hos oss. Och dom som går genom det 
här systemet får en provanställning. Mycket bra program!”  

I försäljningsbranschen kan invandrarbakgrund i vissa fall betraktas som en 
fördel. Det bör dock tilläggas att det finns stora skillnader i hur lätt invandrare 
har att få anställning och göra karriär mellan olika områden och olika positioner 
på arbetsplatser. Så här berättade en arbetsledare i ett privat företag:  

Vi har faktiskt gjort en jämställdhet… jämställdhetsplan och en lönekartläggning 
då’ra. Så att vi ser inga… där ser vi inga skillnader egentligen mellan… såna här 
grupper då utan /.../ Ja, eller tittar du på, tittar du på… butik så är det ju enkelt, 
det är ju avtalsenliga löner. Och tittar vi på huvudkontoret så finns det inte så 
himlans många med invandrarbakgrund, alltså namn som tyder på att man har 
invandrarbakgrund /.../ Det som skulle vara intressant är att gå ut på butiker och 
titta men det är ju inte intressant i och med att vi följer handelns avtal, så det är 
ju beroende på hur många år du har varit /.../ Så att det som mer har varit för oss 
då det har varit det här med manligt och kvinnligt, vi vill ha fler kvinnliga 
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butikschefer, eh… vi vill naturligtvis ha fler butikschefer med invandrarnamn 
också, men jag känner att i och med att det här… den här frågan blev aktuell rätt 
så här… har inte funnits sådär jättelänge och dom som vill gå vidare…Nu har vi 
en vicebutikschef som vi rekrytera ut till [namn på en stadsdel] som är en kille 
som /.../ som har invandrarbakgrund, eh… turban, indiskt påbrå då…. Och det är 
jätte jättekul. Så att det är inget konstigt utan det handlar om kompetensen. /.../ 
Sen tror jag att ju längre tiden går, ju mindre konstigt blir det /.../ Det här känner 
jag rullar på med naturlighet… Men det andra tror jag man får jobba med 
[jämställdhet mellan kvinnor och män, dvs. män med invandrarbakgrund har det 
lättare att bli butikschefer än kvinnor med invandrarbakgrund].”  

De arbetsförmedlare vi intervjuat har generellt sett en relativt positiv syn när det 
gäller rekryteringen av invandrare till arbetsplatser. Arbetsförmedlingar har 
även en mångfaldsplan som omfattar en del tjänster som särskilt riktar sig till 
utomnordiska invandrare. En viss skillnad kan även finnas mellan offentliga 
arbetsförmedlare och bemanningsföretag när det gäller synen på klienter med 
invandrarbakgrund. Å ena sidan förefaller de platsförmedlare som arbetar på 
privata bemanningsföretag ofta vara mindre medvetna om invandrarnas svåra 
arbetsmarknadsmässiga situation. Å andra sidan anser bemanningsföretag själva 
att deras uthyrningsverksamhet utgör en sorts dörröppnare för många 
arbetssökanden med invandrarbakgrund. Vidare kan det konstateras att 
bemanningsföretag är något mer kundorienterade: de anser sig vara skyldiga att 
informera kunden, det vill säga den potentiella arbetsgivaren, om klientens 
bakgrund. Detta kan sannolikt leda till att arbetsgivare som av någon anledning 
föredrar att anställa, eller hyra in, personer från majoritetssamhället istället för 
invandrare får sin vilja igenom.  

De flesta arbetsplatser har numera, så som konstaterats, antagit någon form 
av mångfaldsplan och/eller en antidiskrimineringsplan. Av de arbetsplatser som 
undersöktes av Burns m. fl. har samtliga en mångfaldspolicy, även om 
informationen om denna inte alltid fungerar på bästa möjliga sätt när det gäller 
medarbetarnivån. Vidare kan sägas att ledningen ofta vill öka mångfalden bland 
personalen för att spegla mångfalden ute i samhället och i kund/klientkretsen. I 
vissa fall anses invandrare kunna tillföra arbetsplatsen något nytt med sina 
erfarenheter, språkkunskaper och kulturkompetens. 

Vad gäller arbetsförmedlingar har Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) gett 
riktlinjer för de enskilda offentliga arbetsförmedlingskontoren för särskilda 
insatser riktade till integrationsarbete och mångfaldsfrågor. En av de intervjuade 
arbetsförmedlarna anser att hans arbetsplats har en öppen inställning till att 
anställa invandrare. Vidare menar han att man under de senaste åren mer och 
mer har fokuserat på mångfaldstänkandet:  

Jag skulle beskriva den som väldigt öppen och väldigt god. Vi har i länet och 
också på den här arbetsplatsen då likväl ett ansvar för överhuvudtaget då… ett 
uppdrag av AMS att vi särskilt ska fokusera på integrations- och 
mångfaldsfrågor. Dels inom… det vill säja gentemot oss själva när vi rekryterar 
och utåt, det vill säga hur vi använder våra pengar för våra målgrupper. Och 
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tittar vi inåt här nu så har ju andelen anställda inom arbetsförmedlingen i 
[stadens namn]… de med utländsk bakgrund, den har ju ökat markant under den 
senaste två, tre års perioden. Sist vi rekryterade så rekryterade vi sju nya 
medarbetare här i månadsskiftet mars-april, och av de sju var det två stycken 
med utländsk bakgrund.  

På de flesta arbetsplatser har man under de senaste åren allt mera börjat tala om 
nödvändigheten av att öka mångfalden bland de anställda. Vad man avser med 
mångfald kan dock variera kraftigt: ibland åsyftas med begreppet mångfald ett 
ospecificerat potpurri av människor som egentligen inte ens behöver vara av 
varierande kulturell eller etnisk bakgrund. I detta sammanhang åsyftas med 
termen mångfaldstänkande en uttalad vilja hos ledare och andra nyckelpersoner 
(såsom rekryteringsansvariga) på arbetsplatser att medvetet arbeta för en 
kulturell mångfald bland personalen, det vill säga att man exempelvis vill 
anställa fler medarbetare med invandrarbakgrund.3

På en del arbetsplatser praktiseras någon form av positiv särbehandling för 
att åtgärda en kulturell, etnisk eller könsmässig snedfördelning bland 
personalen. I detta sammanhang riktas intresset mot positiv särbehandling av 
invandrare vid rekryteringar, det vill säga att sökanden med invandrarbakgrund 
ges företräde framför sökanden med svensk (eller nordisk) bakgrund för att öka 
andelen invandrare bland personalen.4 Med andra (positiva) specialåtgärder 
avses här exempelvis olika slags kurser eller program som skall hjälpa 
invandrare att skapa sociala kontaktnätverk, hitta arbete eller utvecklas i 
arbetslivet. Sådana specialåtgärder har vidtagits både av nyckelpersoner på 
arbetsplatser och av arbetsförmedlare. 

På flera sätt har Sverige gjort många försök att motarbeta ojämlikhet och de 
svårigheter som rasism och xenofobi innebär (Carson och Burns, 2006). 
Samtidigt kvarstår många problem. Sociala institutioner inklusive politiska 
institutioner definierar och verkar i en värld som är tudelad i “vi” och “dem”, 
och bereder på så sätt vägen för att skapa sociala kategorier där några definieras 
som potentiella hot till den svenska livsstilen. Detta har som vi sett utnyttjats av 
vissa aktörer på den politiska arenan.

Som vi betonar i bokens början finns det en klyfta mellan svenska ideal och 
svensk lagstiftning, och institutionell policy och vardaglig praktik. Vi står nu 
inför ett nytt stort samhällsbyggnadsprojekt i dagens Sverige. Sverige har under 
1900-talet visat enastående prov på sin förmåga att integrera olika 
samhällssfärer, och att uttrycka och i praktiken förverkliga olika former av 
solidaritet och tillhörighet (Carson och Burns 2006). En av vår tids stora 
utmaningar är att överbrygga klyftan mellan ”vi” och ”dem”, och bygga nya 
former av solidaritet och tillhörighet med rum för etnisk och kulturell mångfald. 

3 För mer om mångfaldsarbetet inom den offentliga sektorn se Integrationsverket (2004)  
4 För mer om positiv särbehandling och förslag till tillåtelse av densamma, se 
Lappalainen och Lundgren (2005: 571–574) och Westin (1999: 92). 
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