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Kapiel 15

Social sammanhållning och
etnisk integration

Hassan Hosseini - Kaladjahi

Frågeställning
Sverige har, i högre grad än många andra länder, lyckats minska skillnaden mellan
olika sociala klasser och mellan män och kvinnor. Detta har uppnåtts under en re-

lativt kort tid, som inte sträcker sig längre tillbaka än till andra världskriget. För att

bevisa detta påstående behöver vi varken presentera sida upp och sida ner av jäm-
förande statistik eller stödja oss på mängder av forskarrapporter. Det räcker med att
hänvisa till det faktum att Sverige i båda dessa avseenden framhålls som ett fram-

gångsrikt exempel, i globalt och europeiskt perspektiv (se Giddens 1990: 174-175,

239, 652).
I kontrast till vad som är fallet med klass- och genusskillnader har Sverige inte

lyckats särskilt bra med att minska skillnaderna mellan personer med svensk bak-
grund och personer med utländsk bakgrund. Inte heller för att understödja detta

påstående behöver vi presentera mängder av jämförande statistik eller ge någon
omfattande forskningsöversikt. Det räcker med att hänvisa till de senaste statliga ut-

redningarna (se SOU 2005:56; SOU 2006:79).
Varför har Sverige lyckats minska skillnaderna mellan sociala klasser samt mel-

lan män och kvinnor (det vill säga sociala skillnader) men inte mellan personer
med svensk och utländsk bakgrund (det vill säga etniska skillnader)? Frågan är sär-
skilt relevant eftersom Sverige på administrativ nivå har en mer positiv inställning

till invandring och invandrare än flertalet andra europeiska länder. Andelen perso-
ner som invandrat till Sverige under de senaste decennierna är proportionellt sett
större än i andra europeiska länder. Sverige är ett av få länder som, vid sidan av Ka-
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15. Social sammanhållning och etnisk integration

nada och Australien, har accepterat mångkulturalism som en officiell policy för att

tackla etniska relationer. Man har också satsat, åtminstone på den senaste tiden,

ganska mycket på invandrares integration i det svenska samhället. Här kan nämnas
exempelvis Storstadssatsningen som, med kommunernas satsning inräknad, upp-

gick till fyra miljarder kronor åren 2000-2005.

Denna artikel syftar inte till att besvara ovanstående fråga; denna är alltför kom-
plex och omfattande. Istället syftar artikeln till att formulera en relevant hypotes -

baserad på existerande teorier, empirisk forskning och mina egna erfarenheter -

möjlig att pröva med framtida undersökningar. Denna hypotes är att "den minsk-
ning av klass- och genusskillnader i Sverige, som är ett positivt resultat av det så

kallade folkhemmet, inte omfattar invandrade grupper utan tvärtom verkar mot

dessa grupper, alla offentliga satsningar till trots."

Folkhemmets betydelse för minskningen av
klass- och genusskillnader
Folkhemmet var ett socialdemokratiskt initiativ, övertaget från högern och omde-

finierat under 1920-talet, för att bygga ett konfliktfritt, modernt och demokratiskt
samhälle genom att skapa solidaritet mellan olika sociala klasser och mellan män

och kvinnor.
Initiativets syfte förverkligades genom socialdemokraternas politiska strategi

under en lång tids styrning i en anda som uttrycktes av Per Albin Hansson - då bli-

vande statsminister - under ett tal i riksdagen 1928:

Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda
hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga
kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre,
där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke
trycker icke ned och plundrar den svage. I det goda hemmet råder
likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. (Citerad i Wester 2003: 2)

Ett första steg mot ett förverkligade av folkhemmet togs genom en lag om kollektiv-
avtal år 1928, i syfte att skapa fredligare förhållanden på arbetsmarknaden. Ett annat

betydelsefullt steg var Saltsjöbadsavtalet år 1938, mellan SAF och LO, som syftade
till att lösa inbördes motsättningar med fredliga metoder och utan statens inbland-

ning. Avtalet kom att bli inledningen till en period präglad av arbetsfred och sam-
förstånd (den så kallade Saltsjöbadsandan) som rådde fram till 1970-talet.

Resultaten av initiativet kom att bli:
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• En utveckling av Sverige från ett, relativ sett, fa tt igt land i början av 1900-

talet till ett av världens rikaste länder i slutet av 1900-talet

• En minskning av arbetslösheten till en nivå bland de lägsta i Europa, åtmins-

tone fram till Sveriges inträde i Europeiska unionen.

• En höjning av kvinnors representation i olika organisationer, även på högre

positioner, till en nivå som fortfarande saknar motsvarighet i andra europe-

iska länder.

• Ett generöst stöd till personer som av olika anledningar står utanför arbets-

marknaden.

• Och, kort sammanfattat, ett tryggt samhälle för alla sociala grupper som var

med i genomförandet av folkhemprojektet.

Nationalismen inom folkhemprojektet
Om vi definierar nationalismen som ett ideologiskt projekt för att mobilisera alla

grupper inom en nation mot ett gemensamt mål, så har nationalismen från början

varit en realitet i Sveriges folkhemprojekt. Denna realitet har dock mycket sällan
lyfts upp i diskussioner eller texter om folkhemmets historia. Jag vill till och med

hävda att denna realitet har undertryckts i dessa sammanhang. Orsakerna till tyst-

naden har, enligt min bedömning, varit flera:

• Att nationalismen ofta haft en negativ klang som inte passade vare sig Sve-

riges självbild eller andra länders positiva bild av Sverige.

• Att Sverige, särskilt under Palmes tid, varit ett av de mest aktiva länderna när
det gäller internationella relationer. Sverige har också varit relativt generöst

i sin solidaritet med mindre utvecklade länder.

• Att nationalismen nästan alltid fungerat som ett verktyg för att mobilisera

folk till krig mot andra nationer, eller för att bemöta hot från andra nationer,
till och med från grupper inom den egna nationen. Inget av detta har varit

aktuellt under Sveriges moderna historia.

Nationalismen i folkhemmet har dock upptäckts och lyfts upp på senare tid av, i

första hand, journalister och forskare som debatterat eller studerat Sveriges reaktion
mot globaliseringen och/eller svårigheterna i invandrares integration i det svenska

samhället. Bland dessa journalister och forskare finns flera personer som själva bli-

vit offer för exkludering, det vill säga personer med utländsk bakgrund.
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Folkhemmet "är ett bygge som nu börjat krackelera under trycket av
den samtida globaliseringen, en process som också har synliggjort att
'folkhemmet' till väsentliga delar skall förstås som en nationell identi-
tet" (Thörn 2002: 1)

eller

Definitionen av vissa grupper som 'främlingar' har utgjort en av de
mest betydelsefulla strategierna för att urskilja det moderna nations-
projektet. Det kan, exempelvis i Sveriges fall, gälla rörliga grupper,
som romerna, eller grupper knutna till en del av det nationella territo-
riet, som samerna. Men framför allt gäller det grupper som migrerat
ti ll Sverige. Dessa kategoriserades förr som 'utlänningar, ett begrepp
som under de senaste decennierna har ersatts med 'invandrare' Denna
begreppsförskjutning kan exempelvis avläsas i statens offentliga ut-
redningar om invandringen från 60- till 90-talet. Ur den nationella
diskursens perspektiv skiljer sig Främlingen från Fienden, eller den
som finns på insidan av nationens gräns men som samtidigt inte är en
av 'oss'. (Thörn 2002: 5; se även Omsäter 2005: 113)

Journalister och forskare har ibland gått så långt som att definiera folkhemmets na-

tionalism som chauvinism eller rasism. Man har i dessa fall hänvisat till Sveriges re-
aktion mot judiska flyktingar från Tyskland till Sverige under andra världskriget,
till inrättandet av Rasbiologiska institutet vid Uppsala universitet, samt till Gunnar

och Alva Myrdals förslag om tvångssterilisering. (Omsäter 2005: 49-50)

Det moderna folkhemmet var i allra högsta grad ett nationellt pro-
jekt... det byggde på en nationell identitet med en konsensus så stark
att dess chauvinism blivit osynlig för invånarna (Thörn 2002: 1).

eller

Bostadsförsörjningen var ett centralt inslag i uppbyggnaden av folk-
hemmet och utformningen av den svenska välfärdsstaten. Såväl klass-
relationer som rasrelationer och även genusrelationer tillsammans
med tankestrukturerna kring dessa relationer påverkar idéer om se-
paration mellan olika samhällsgrupper (och därmed rumslig segrega-
tion), mellan aktiviteter som boende och arbete eller mellan vardags-
livssfärer (som de av reproduktion och produktion). Ett exempel på
hur dessa ideologiska strukturer påverkar bostadsförsörjningen och
bostadsmarknadsstrukturen finns att hämta ifrån rashygienismen och
bostadshygienismen som dominerande idéuppsättningar kring sekel-
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skiftet 1800-1900 och under första halvan av 1900-talet. Dessa två gav
upphov till en bostadspolitik och en stadsplanering som delvis skulle
förbättra — men även samhällsanpassa — arbetarklassens och andra av-
vikande gruppers levnadsmönster till det moderna, borgerliga idealet
(Etnisk boendesegregation och rasism, www.cmr.nu/smr)

Till och med Sverigedemokraterna har förvandlat folkhemmet till ett idealsamhäl-

le som ska återupprättas av partiet.

Sverigedemokraterna vill återskapa det svenska folkhemmet, och en
förutsättning för det är att vi starkt begränsar invandringen samtidigt
som de invandrare som kommit hit anpassar sig till det svenska sam-
hället och dess normer och värderingar. Vi Sverigedemokrater sätter
den nationella solidariteten först utan att för den sakens skull glömma
våra medmänniskor i andra delar av världen. Vår solidaritet med and-
ra folk innebär att vi i första hand hjälper dem i deras närområden
(www.sverigedemokraterna.se/goteborg)

Medvetenheten om folkhemmets nationalism befinner sig dock, även bland forska-
re, på en allmän ideologisk nivå. Därför blir diskussionen om ämnet ofta otydligt

och onyanserad.
Vissa som lyfter fram folkhemmets nationalism blandar ihop den nationalism

som bygger på solidaritet mellan olika sociala grupper i syfte att uppnå ett gemen-

samt positivt resultat (som jag hädanefter kallar solidarisk nationalism), med andra
sorters nationalism som frammanas av makthavare för att trycka ner externa eller

interna utmaningar (som jag hädanefter kallar chauvinistisk nationalism). Dessa

personer låter den chauvinistiska nationalismen färga av sig på den solidariska na-
tionalismen. De målar upp en bild av det svenska folkhemmet som präglat av den

chauvinistiska nationalismen. Det är också dessa personer som definierar folkhem-
met som "nazistiskt" eller "chauvinistiskt" utan att beröra också dess positiva utfall.

En annan grupp skiljer förvisso mellan folkhemmets solidariska nationalism och
de chauvinistiska typerna av nationalism. De är dock så upptagna av folkhemmets
positiva särdrag under tidigare decennier, att de inte kan acceptera att folkhemmets

nationalism faktiskt kan drabba grupper som inte räknas som en del av nationen
minst lika hårt som andra typer av nationalism. Dessa personer blundar ofta för in-
vandrares misslyckade integration i det svenska samhället och kan inte förena detta

misslyckande med folkhemmets framgångar ny ed andra sociala grupper.

Som exempel på detta senare synsätt kan jag nämna Jonas Frykman, som delar

upp nationalismen i politisk och kulture ll nationalism. Med politisk nationalism

avser han exempelvis nationalismen inom folkhemmet som skapat välfärd för Sve-
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rige under Sveriges moderna historia (min solidariska nationalism). Med kulturell

nationalism avser han den nationalism som bygger på "ett folk som har något genu-

int och äkta gemensamt" (Frykman refererad i Omsäter 2005: 106). (Kulturell na-
tionalism, ett begrepp som kan jämföras med min chauvinistiska nationalism). För
Frykman leder kulturell nationalism till invandrares exkludering - som i Norge -

medan politisk nationalism leder till invandrares integration - som i Sverige (ibid.:

114).
Det som är gemensamt för båda grupperna är deras kategoriska sätt att resone-

ra. Dels tendensen att betrakta ett socialt fenomen som antingen positivt eller ne-
gativt. Det kan inte vara positivt i ett sammanhang och negativ i ett annat. Inte hel-
ler kan det vara positivt för vissa grupper och negativt för andra. Dels benägenhe-

ten att anta att positiva processer regelmässigt ger upphov till positiva resultat och
att negativa processer lika regelmässigt ger upphov till negativa resultat. Positiva

processer kan inte ge upphov till negativa resultat.
Tillämpat på förståelsen av folkhemmet blir slutsatsen att Sveriges solidaritet

med grupperna inom nationen omöjligt kan vara exkluderande för de grupper som

inte räknas in i gruppen. Om Sverige misslyckas med sin integration idag är orsa-

ken att det har varit nazistisk eller chauvinistiskt under hela sin moderna historia
(första gruppen). Om Sverige genom folkhemmet har lyckats bygga relativ rättvisa

mellan olika sociala klasser och mellan män och kvinnor, då kommer det även att
lyckas att genom samma folkhem lösa invandrares integration i det svenska sam-

hället (andra gruppen).

Social sammanhållning inom folkhemmet mot
invandrares integration i Sverige
Chauvinistisk nationalism har alltid haft en exkluderande funktion i förhållande till

grupper som inte räknas in i nationen. Främlingsfientlighet och kamp mot invand-
ring leds i alla länder av organisationer som följer en sådan nationalistisk ideologi.

Med stöd från några forskningstraditioner inom socialpsykologi, tillsammans med
mina egna erfarenheter från ett mångårigt arbete med integrationsfrågor i Sverige,
vill jag i detta avsnitt försöka förklara varför solidarisk nationalism inte skiljer sig

från chauvinistisk nationalism i fråga om effekterna på invandrares integration i

Sverige. Jag vågar till och med gå så långt som att påstå att den solidariska nationa-
lismen i Sverige, som bygger på solidaritet över både köns- och klassgränser, just på
grund av denna solidaritet, är särskilt exkluderande.

Flera forskare som studerat grupprelationer inom socialpsykologi har kommit

till slutsatsen att det finns ett negativt samband mellan gruppernas inre solidaritet

298



15. Social sammanhållning och etnisk integration

och deras solidaritet med utomstående grupper. Ju mer solidariska medlemmarna

är inom en grupp, desto sämre tar de emot personer som inte tillhör gruppen. (Se
till exempel Cagnon & Bourhis 1996; Brewer 1999; 2001; Mummendey et al.
2001)

En del av dessa forskare har utvidgat definitionen av gruppen till att omfatta hela
nationer och studerat den nationella identitetens påverkan på immigranter från
andra länder. Dessa forskare har kommit till slutsatsen att

the high levels of national attachment may be especially associated with
the derogation of immigrants. (Esses 2005: 318; se även Mummendey
et al. 2001)

Rätt nyligen har ett antal kanadensiska forskare genomfört en kvantitativ studie om

bl. a. den nationella identitetens påverkan på migrationen och på immigranterna.

Studien är baserad på en mätning bland studenter på ett kanadensiskt universitet.

Forskarna har delat vad de kallar nationell identitet i två kategorier, benämnda "pa-

triotism" och "nationalism". De har definierat patriotismen som en känslomässig

tillhörighet till sin nation (an affective attachment to one's nation) och nationalis-

men som en tro på att ens nation är överlägsen andra nationer eller som tron på vik-

ten av förstärkning av välfärden inom nationen gentemot andra nationer (belief in

superiority of one's nation compared to others or belief in importance of promoting

the welfare of one's nation above the others). (Esses et al. 2005: 320)
Tydligare uttryckt - det finns två särdrag i forskarnas definition av patriotism

och nationalism. 1) Patriotism har en emotionell innebörd, medan nationalism har

en kognitiv innebörd. 2) Nationalism är relaterat till andra nationer eller grupper

från andra nationer, medan patriotism är relevant bara inom nationen själv. Patri-

otism är en godartad form av nationell tillhörighet, medan nationalism återspeglar

ett specifikt gruppintresse och skyddar nationell status quo. (Esses et al. 2005:

322)

Dessa forskare har kommit till slutsatsen att patriotism was not significantly re-

lated to attitudes towards immigrants or immigration on any of our measures. In

contrast, nationalism showed a significant negative relation with overall attitudes
towards immigrants, perceived values of immigrants, and emotions towards immi-

grants. In addition, in regression analyses including both patriotism and national-
ism, nationalism significantly accounted for unique variance in predicting overall

attitudes towards immigrants and emotions towards immigrants, whereas patriot-

ism had no unique role to play. (Esses et al. 2005: 326; se även Feshbach 1994)

Denna slutsats är i linje med Granovetters argument om svaga och starka rela-

tioners roll för att kanalisera arbetssökande till arbetsmarknaden. Enligt Granovet-
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ter är starka relationer som bygger på emotionell intensitet, intimitet och ömsesi-

dighet, stängda. De saknar större betydelse för att kanalisera arbetssökande till ar-

betsmarknaden. Svaga relationer som brobyggare mellan olika nätverk däremot,

underlättar denna kanalisering. (Granovetter 1973; 1974)
Den nationalism som skapats av folkhemmet i Sverige överensstämmer med den

nationalismen som diskuterats av Esses med flera. Vi har tidigare berättat att folk-
hemsnationalismen, den solidariska, hade en tro på sig själv och betonade vikten av

en förstärkt välfärd inom nationen. Den hade också en koppling, direkt eller indi-

rekt, till andra nationer; ett särdrag som ofta saknas i chauvunistisk nationalism.
Man måste komma ihåg att svensk välfärd har varit känd i hela världen som en ef-

fektiv modell för samhällsplanering, samtidigt som, såvitt jag vet, Sveriges välfärd

aldrig definierats i termer av patriotism eller liknande.
Göran Ahrne betraktar nationalstaten som en organisation bland andra organi-

sationer (familj, företag, förening etc.). I alla organisationer finner han tre konsti-

tuerande element: 1) tillhörighet, 2) kollektiva resurser och 3) regler, kultur och ut-

bytbarhet. Han skiljer dock nationalstaten från andra organisationer, särskilt i frå-
gan om tillhörighet. Nationalstaten liknar, enligt Ahrne, mer en familj än exempel-

vis ett företag eller en förening. Medborgarskap, som tillhörighetsform inom natio-
nalstaten, är enligt honom en förlängning av släktskap som är tillhörighetsformen
inom familjen. Denna likhet har sin förklaring i det historiska faktum att national-

staten som organisationsform har åtminstone delvis utvecklats ur utvidgade släkt-

skapssystem (stammar, klaner etc). (Ahrne 1998: 137-138)
Om vi räknar utvecklingen från familjen till nationalstaten som en utveckling

från släktrelationer till medborgarrelationer, drar nationalismen tillhörighetsfor-
men tillbaka från medborgarrelationer till släktrelationer. Detta tillbakadragande
kan lyckas, mer eller mindre, med hjälp av alla former av nationalistiska ideologier.

Den lyckas dock mer med hjälp av en solidarisk nationalism som får stöd från alla
grupper inom nationen. Det är ingen slump att metaforer som "hem", "samkänsla",

"styvbarn" och liknande, vilka alla signalerar familjerelationer, upprepas i Hanssons

tal som citerades i början av denna artikel.
Alla organisationer är på samma gång inkluderande och exkluderande. De in-

kluderar personer som får vara med och exkluderar därigenom personer som inte

får vara med (Ahrne 1998: 138). Det finns också en kultur inom varje organisation
som syftar till att skapa sammanhållning mellan personer inom organisationen.

Göran Ahrne nämner nationalsång, nationaldag och flagga som några kulturella

element som skapar denna sammanhållning inom nationalstaten (Ahrne 1998: 136;
se även Ahrne & Brunsson 2006: 75-79). Jag vill lägga till folkhemmets solidariska

nationalism som ett viktigt sammanhållande element inom den svenska national-

staten.
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Alla organisationer är exkluderande. Olika organisationer är dock exkluderan-

de på olika nivåer beroende på sammanhållningen i organisationen. Organisatio-
ner som bygger på släktrelationer eller på en sammanhållning som liknar släktrela-
tioner är - allt annat lika - mer exkluderande än organisationer som bygger på kon-

ventionella relationer.
Paulina de los Reyes diskuterar den bristande spridningen av den svenska jäm-

ställdheten till invandrarkvinnor under rubriken "den svenska jämställdhetens et-

niska gränser': Hon skriver:

I likhet med andra nationalistiska berättelser görs historia till ett in-
strument för att skapa gränser mot "de andra" och samtidigt markera
villkoren för tillhörighet i den nationella gemenskapen och berätti-
gande att förvalta kvinnorörelsens arv. Såväl nationellt (de som tillhör
den svenska nationen) som kulturellt (de som tillhör den svenska kul-
turen) markerar jämställdhetsretoriken villkoren för tillhörighet och
identitet, vilket oundvikligen leder till att människor som har sina röt-
ter utanför nationens gränser ställs utanför denna identitetsskapande
process. (de los Reyes 2002: 172)

Jag skulle vilja påminna läsaren en gång till om att denna artikel inte ska tolkas som

en studie av orsaker till misslyckandet i etnisk integration. Den skall endast tolkas

som en hypotes om en av de orsaker som bör prövas mot ytterligare undersökning-
ar. Som konstaterats av Ahrne (1998: 140-46), konstitueras nationalstaten - som

andra organisationer - inte endast av tillhörighetsfenomenet utan också av kollek-

tiva resurser. Nationalstaten förvaltar resurser som är gemensamma för nationen
och organiserar verksamheter vars resultat i någon mening berör alla medborgare.

Det betyder att nationalstater, som andra organisationer, i någon mening är vinst-

drivna, åtminstone i relation till de personer eller organisationer som inte tillhör
nationen.

Nationalstatens roll som resursförvaltare påverkar dess överväganden kring vins-
ter och kostnader som kan genereras av invandring. Utbildade personers invand-

ring, som ur sändarlandets perspektiv på engelska brukar benämnas "brain dram ,

är alltid välkommen, däremot inte oväntade flyktingars. Men även flyktingar tas

emot med olika grad av vänlighet beroende på den ekonomiska konjunkturen. Det

betyder att ekonomiska vinster/förluster samspelar med folkhemmets nationalism
som en negativ faktor, som jag har försökt att påvisa i min förklaring. Hur dessa två

faktorer samspelar i praktiken är dock en fråga som inte får plats i denna korta ar-

tikel.
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Den svenska nationalismens negativa påverkan
på invandrares integration
Den svenska nationalismens negativa påverkan på invandrares integration tar sig
uttryck i en överdriven försiktighet att ta in invandrare på arbetsmarknaden. Det

finns en rädsla bland tjänstemän i Sverige för att invandrare, om de kommer in på

arbetsmarknaden, ska förstöra en fungerande apparat, uppbyggd under flera decen-
nier. Under mina intervjuer med ansvariga för rekrytering och i mina vardagliga

diskussioner med tjänstemän och politiker har jag återkommande hört fraser med

följande innebörd:

Vi har byggt ett fungerande rättvist samhälle under flera decennier. Vi
vill inte att de som kommer från andra länder ska förstöra det som vi
har byggt under en lång tid.

Följande citat, hämtat från en intervju med en ansvarig för ett projekt som, enligt

ett statligt direktiv, skulle samarbeta med andra organisationer och föreningar, är
ett uttrycksfullt exempel på denna försiktighet:

I diskussionerna fanns vissa tankar på att samarbeta med invandrar-
organisationer - men av olika anledningar valdes inte någon av dem.
Osäkerhet säger någon. ABF är tryggt och bekant. Men nästa gång
kanske vi vågar. (Bringlöv 1998: 21)

När det gäller denna försiktighet finns det inte någon större skillnad i klassbak-

grund. Det finns inte heller någon större skillnad mellan män och kvinnor. Och för-

siktigheten gäller inte bara personer som har en negativ inställning till invandrare.
Den gäller, enligt min erfarenhet, även personer som har en positiv inställning till in-
vandrare, till och med personer som kämpar för invandrares integration i Sverige.

Jag har träffat flera personer med stort engagemang för invandrares integration
i det svenska samhället, som i praktiken betett sig precis likadant som de icke-en-
gagerade när en invandrares rekrytering hamnat på deras eget bord. "Vad händer
om personen som jag anställer inte fungerar i praktiken?" En sådan rädsla syns -

även om den inte hörs - i deras handlingar. Som ett persiskt ordspråk lyder "alla

talar om grannarna men inte om sig själva". Modiga personer som vågar släppa in
invandrare på arbetsmarknaden utgör undantag och är därför mycket värdefulla för

invandrares integration.
Under det senaste decenniet har jag varit ansvarig för utvärderingen av två stora

statliga satsningar i Botkyrka kommun: Blommansatsningen och Storstadssatsning-

en. Satsningarnas viktigaste syfte var att integrera invandrare på arbetsmarknaden.
Jag har sett mycket få personer som har fått anställning i Botkyrkas administration.
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Man har arbetat "för" invandrare men inte "med" invandrare. Man har förberett

målgruppen för anställning i andras organisationer, men inte i den egna (se Hosse-
ini-Kaladjahi 1998; 2002)

Det är kanske därför det i praktiken inte är någon skillnad mellan de olika par-

tierna när det gäller att ta in invandrare i partiorganisationer eller kanalisera dem
till arbetsmarknaden, trots att partierna skiljer sig dramatiskt från varandra när det

gäller deras officiella policy rörande invandring och invandrares integration.

Kanske hittar vi här en delförklaring till att nätverksrekrytering är så vanlig
(kanske mer än i andra länder) i Sverige. Nätverksrekrytering sker i Sverige inte

som ett slags nepotism, vilket är vanligt särskilt i mindre utvecklade länder, utan

som en metod för att höja sannolikheten för (det vill säga försäkra sig om) att "rätt
personer" kommer in i organisationerna. "Rätt personer" ska inte tolkas som per-

soner med högre meriter, utan som personer som passar in i omgivningen i orga-

nisationerna.

Det är också därför som distinktionen mellan "vi" och "de" är så vanlig i Sverige

(om jag kan lita på mina iakttagelser och jämförelser mellan olika länder) i diskus-
sioner om invandrares integration i det svenska samhället: i vardagliga kontakter, i

media, i forskningsrapporter och under diskussioner på seminarier och konferen-

ser.
Den svenska nationalismens negativa inverkan på invandrares integration tar sig

uttryck också i ett assimilationstänkande, som är starkt i praktiken om än inte i teo-
rin. Det finns gott om litteratur som gör gällande att det på praktisk nivå är assimi-

lering av invandrare som efterfrågas, snarare än integration (se till exempel Noren

2002). Detta, som sagts tidigare, trots att Sverige är ett av de få länder som antagit
mångkulturalismen som sin officiella politik för etniska relationer. Detta assimila-

tionstänkande ska inte tolkas som ett illvilligt försök att påtvinga invandrare svens-
ka normer och värderingar utan som ett välvilligt försök att göra invandrare till "en

fungerande del av Sveriges fungerande samhälle': Jag har ett passande exempel från
en studie om språkundervisning i en av Botkyrkas förskolor. Citaten kommer från

en engagerad förskolelärare som med de bästa avsikter försökt lära invandrarbarn
"perfekt svenska" för att underlätta deras inträde på arbetsmarknaden i framtiden.

... svenska är ett tonspråk och att infödda svenska därför inte orkar
lyssna på en person som inte talar med svensk språkmelodi, vilket för-
svårar tillträde till arbetsmarknaden för vuxna invandrare. (Hansson
1998:6)

Med denna diskussion om folkhemmets nationalism och dess förmodade negativa

inverkan på invandrares integration vill jag inte likställa den med chauvinistisk na-
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tionalism. Jag vill samtidigt inte heller underskatta folkhemmets positiva roll för att

skapa relativ jämlikhet mellan olika sociala klasser och relativ jämställdhet mellan

män och kvinnor. Däremot vill jag, som jag sa inledningsvis, peka på det paradox-
ala faktum att solidariteten inom folkhemmet inte sprider sig till utomstående grup-

per, utan går tvärsemot vad många som arbetar med integrationsfrågor önskar sig.

Den står till och med i vägen för integrationen.
Med min diskussion vill jag heller inte ifrågasätta folkhemmets förmåga att

vinna över exkluderingen av invandrare i Sverige. Det finns forskning som visar att

nationalismens negativa påverkan på invandrares integration kan besegras genom

att man omdefinierar nationen och utvidgar den natione lla identiteten till grupper

som står utanför nationen och skapar en så kallad "superordinate" nationell identi-

tet (Gaertner et al. 1993; 1999; Esses et al. 2005). Hur man ska åstadkomma detta är

dock en fråga som inte får plats i denna korta artikel.

Sammanfattning
Sverige har lyckats minska skillnaden mellan olika sociala klasser och mellan män

och kvinnor, men inte lyckats lika bra med att minska skillnaden mellan personer

med svensk bakgrund och personer med utländsk bakgrund. Denna artikel förslår
en hypotes om en av de möjliga påverkande faktorer som bör provas med framtida

undersökningar.
Hypotesen är att den minskning av klass- och genusskillnader i Sverige, som är

ett positivt resultat av det så kallde folkhemmet, inte omfattar invandrade grupper
utan tvärtom verkar mot dessa grupper, alla offentliga satsningar till trots.

Hypotesen är baserad på en genomgång av existerande litteratur och debattar-
tiklar, författarens egna erfarenheter under en ganska lång tid av tillämpad forsk-
ning om integrationsfrågor, samt på en mängd empiriska undersökningar inom so-

cialpsykologin som påvisar ett negativt samband mellan gruppers inre solidaritet

och deras solidaritet med utomstående. Ju mer solidariska medlemmarna är inom
en grupp, desto sämre tar de emot personer som inte tillhör gruppen.

Klass- och genussolidaritet i Sverige har, inom ramen för det svenska folkhem-
met, skapat en solidarisk nationalism som — i likhet med andra former av nationa-

lism och kanske mer än genomsnittet på grund av den starka förankringen bland

olika sociala grupper — verkar mot invandrares integration på den svenska arbets-
marknaden. Den svenska nationalismens negativa påverkan på invandrares inte-
gration tar sig uttryck i en överdriven försiktighet att ta in invandrare på arbets-

marknaden. Den tar sig också uttryck i ett assimilationstänkande, starkt i praktiken

om än inte i teorin.
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