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Förord
Efter valet 1998 fick Integrationsverket i uppdrag av regeringen att analysera det låga valdeltagandet bland invandrare –
speciellt i s.k. utsatta bostadsområden. I uppdraget låg också
att studera utvecklingen sedan rösträtten för utländska medborgare infördes 1976.
En slutrapport skulle lämnas senast den 1 december 2000.
Uppdraget delades upp på sex olika delstudier baserade
på kvantitativa statistikbearbetningar likaväl som kvalitativa
intervju- och enkätundersökningar av såväl valdeltagande som
politisk delaktighet i en vidare mening.
Till vår hjälp har vi haft etablerade forskare och forskarstuderande inom statsvetenskapliga och sociologiska institutioner vid flera av landets universitet;
docent Folke Johansson vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet (del 2),
doktoranderna Per Adman och Per Strömblad under handledning av docent Anders Westholm vid statsvetenskapliga
institutionen, Uppsala universitet (del 3),
doktorand Paula Rodrigo Blomqvist under handledning
av professor Henry Bäck, Förvaltningshögskolan, Göteborgs
universitet (del 4),
doktorand Magnus Dahlstedt under handledning av professor Aleksandra Ålund, tema Etnicitet, Linköpings universitet (del 5),
fil.dr. Erik Olsson, tema Etnicitet, Linköpings universitet
(del 6) samt
doktorand Henry Pettersson samt fil.dr. Marianne FreyneLindhagen, samhällsvetenskapliga institutionen, Örebro universitet (del 7).
På Integrationsverket har Lillemor Sahlberg varit ansvarig
för projektet samt författat del 1.
Norrköping den 21 november 2000
Andreas Carlgren
Generaldirektör

Birgitta Ornbrant
Avdelningschef

Inledning

Uppdraget
Efter valet hösten 1998 beslutade regeringen att ge Integrationsverket i uppdrag att undersöka och analysera det låga
valdeltagandet i s.k. utsatta bostadsområden i storstäderna
med hög andel invandrare. Uppdraget formulerades som följer:
»Regeringen uppdrar till Integrationsverket att påbörja en
undersökning kring det låga valdeltagandet bland invandrare
och utvecklingen under åren sedan den kommunala rösträttsreformen år 1976. Integrationsverket bör i första hand
låta studera utvecklingen av valdeltagandet i utsatta bostadsområden i storstäderna med social och etnisk utsatthet samt
göra jämförelser med andra kommuner och analysera orsakerna till det låga valdeltagandet på vissa håll och skillnaderna
mellan olika kommuner och områden. Av särskilt intresse
är att undersöka de kommuner som erhållit statligt stöd
till utsatta bostadsområden. Vidare bör Integrationsverket
bedöma i vilken utsträckning särskilda insatser för at öka valdeltagandet har varit verkningsfulla.«

En slutrapport skulle levereras till regeringen senast den 1
december 2000.
Integrationsverket skulle också samråda med Rådet om
utvärdering av 1998 års val (Ju 1997:13) samt med Demokratiutredningen (SB 1997:01) med tilläggsuppdrag att utreda
orsakerna till det sjunkande valdeltagandet och föreslå åtgärder för ett ökat demokratiskt engagemang.

Bakgrund till dagens
politiska deltagande
Valdeltagandet har sedan den allmänna rösträttens genomförande på 1920-talet under lång tid ökat stadigt i Sverige.
Från att ha legat under 80 procent på femtiotalet ökade det
kraftigt valet 1960 till 85,9, för övrigt det första val som
bevakades av det nya tevemediet. Det mycket höga valdeltagandet kvarstod och uppgick till över 90 procent under
sjuttiotalet. Först vid valet 1988 sjönk det närmare fyra procentenheter och vid valet 1998 sjönk det ytterligare fem procentenheter till 81,4 procent. Nedgången har av en del forskare beskrivits som ett trendbrott. Vi hade då också haft
valen till EU-parlamentet 1995 och 1999 med valdeltagande
på knappt 42 respektive 39 procent. Samtidigt presenterades rapporter om kraftiga nedgångar i medlemsantalet för
de politiska partierna och deras ungdomsförbund, om klent
besökta politiska möten och tynande folkrörelser. Frågan som
ställts från olika håll har därför varit hur det står till med deltagandet i den svenska demokratin.
Från att ha varit ett land där en tredjedel av befolkningen
emigrerade under andra delen av 1800-talet och början av
1900-talet blev Sverige efter andra världskriget ett invandringsland. De invandrare som blivit svenska medborgare har
haft formell rätt att delta i politiken, att rösta i samtliga val
och även ställa upp som kandidater. Bland invandrarna har
emellertid funnits stora grupper, som valt att inte ansöka om
svenskt medborgarskap. Här har också funnits flyktinggrupper, som av olika skäl haft svårt att bli svenska medborgare.
Ursprungslandet kan ha vägrat godta deras avsägningar av
tidigare medborgarskap, vilket varit ett krav från svenskt håll.
Krig och inbördeskonflikter kan ha lett till statens sammanbrott, vilket kan ha gjort det omöjligt att presentera nödvändiga formella handlingar för ansökan m.m. Relativt stora
grupper, i Sverige, liksom i övriga invandringsländer i Västeuropa, har av olika skäl inte blivit medborgare i invandringsländerna och därmed saknat den formella rätten att delta i de
politiska valen.
Den svenska politiken visavi dessa nya invånare blev att i
möjligaste mån försöka skapa likvärdiga villkor jämfört med
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svenska medborgares. Därför beslutade den svenska riksdagen 1975 om rösträtt även för utländska medborgare, som
varit bosatta i landet viss tid. Rösträtten var begränsad till
kommunal- och landstingsförsamlingar. Rösträtt i riksdagsval
var än så länge förbehållet svenska medborgare.
Det första tillfället för utländska medborgare att rösta var
alltså vid kommunalvalet 1976, dvs. under en period när valdeltagandet generellt var mycket högt. Vid detta första val
deltog 60 procent av de röstberättigade utländska medborgarna i kommunalvalet. Jämfört med valdeltagandet bland
svenska medborgare, som uppgick till över 90 procent, uppfattades de utländska medborgarnas deltagande som överraskande lågt, vilket väckte en del besvikelse.
Utvecklingen visade emellertid att deltagande i politiken
inte enbart hänger på formella rättigheter och inte är så
enkelt och självklart, särskilt inte för invånare med ursprung
i andra länder, språk, kulturer och politiska system. Det som
man då tyckte låga deltagandet sjönk sedan ytterligare för att
hamna runt 35 procent vid valet 1998. I vissa områden ännu
lägre. Valdeltagandet generellt hade också mattats av, men
om kurvan för valdeltagandet över tid är svagt sluttande för
de svenska medborgarna stupar den ganska brant utför för
de utländska medborgarna. Frågan är var man ska söka förklaringarna till det minskade deltagandet och vilka förklaringar, som kan vara gemensamma för de båda kategorierna
och vilka som är specifika för de invånare som fortfarande är
utländska medborgare.
Vad som hänt under dessa tjugofem år sedan rösträtten
utvidgades är att invandringen förändrat karaktär från att ha
bestått av människor som kom hit som arbetskraft, många
gånger till väntande jobb, till flyktinginvandrare som ofta
inte valt att flytta just hit. För båda kategorierna kan det i de
enskilda fallen ha funnits stor tveksamhet om hur länge man
ska stanna i Sverige.
Många av arbetskraftsinvandrarna var inställda på att jobba
här några år, spara pengar och sedan återvända till hemlandet. Många av flyktinginvandrarna har otåligt väntat på att
kunna återvända till hemlandet från exilen. Att sedan vistelsen i Sverige för båda grupperna många gånger blivit längre
och kanske livslång, har inte varit något man planerat och
räknat med. Motiven för att bli svensk medborgare och att
delta i samhällslivet fullt ut kan därför ha varit begränsade,
något vi återkommer till i den sammanfattande analysen.
Detta gäller således den enskildes motiv till att delta eller inte
delta. De aktuella frågorna är däremot om den enskilde har
den valmöjligheten eller om det finns hinder för deltagande
och hur dessa hinder i så fall ser ut.
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Vad säger forskningen om valdeltagande?
Valforskare visar att kvinnor röstar i något högre utsträckning
än män, att medelålders röstar oftare än unga, att gifta röstar
mer än ogifta etc. Det finns vidare ett starkt statistiskt samband mellan inkomst och valdeltagande, ju högre inkomst
desto högre valdeltagande. Personer med lägre utbildning,
lägre inkomst och kanske helt utan jobb röstar i mindre
utsträckning. Bofasta röstar oftare än personer som nyligen
flyttat. Kulturgeografer har visat att utländska medborgare i
storstadsområdena är rörligare än svenska medborgare.
Ett antal faktorer pekar mot att invånarna i s.k. socialt och
ekonomiskt utsatta bostadsområden röstar i mindre utsträckning än andra. De har många gånger kortare utbildning,
lägre inkomst, är oftare arbetslösa, flyttar mer etc.
Utländska medborgare har alltså visat sig rösta i mindre
utsträckning än svenska medborgare. Personer med utländsk
bakgrund som blivit svenska medborgare röstar i större
utsträckning än de som behållit sitt utländska medborgarskap men i mindre utsträckning än svenska medborgare med
svensk bakgrund.
Statsvetaren Tomas Hammar som följt utvecklingen från
det första »invandrarvalet« och fram till nittiotalet hävdar att
flera av de faktorer som kan identifieras hos personer som
invandrat är sådana som tidigare forskning visat hänger samman med låg politisk aktivitet.
Inom den invandrade befolkningen finns en överrepresentation av personer med sådana individuella egenskaper
som brukar medföra lägre valdeltagande; inte föreningsaktiva, unga, ogifta, lågutbildade och nyinflyttade i ny miljö.
Många av dessa personer har sannolikt begränsade kunskaper
om det svenska samhället och det politiska systemet. Språksvårigheter kan göra det svårt att ta sig in i det nya landets
politiska liv och förstå den politiska debatten. Många kan
också tvingas leva under viss materiell knapphet inledningsvis i det nya landet och därmed hamna i politiskt bakvatten,
skrev Hammar i mitten av åttiotalet. Osäkerheten om man
tänker stanna minskar intresset för samhället och politiken.
Även om man beslutat sig för att stanna kan det vara så att
man inte är intresserad av just den svenska politiken.
Orsakerna bakom migrationen kan också påverka deltagandet menar Hammar. Har man flytt hemlandets politiska system är det kanhända orealistiskt att anta att man ska bli politiskt intresserad i det nya landet. Om man däremot tvingas
fly därför att man varit politiskt aktiv ligger det närmare till
hands att förvänta sig politisk aktivitet även i invandringslandet. Å andra sidan finns kanske inte något parti här som mot-
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svarar ursprungslandets partipolitiska preferenser. Det kan
också uppstå konflikter mellan grundläggande värderingarna
och förhållandena i det gamla och i det nya hemlandet.
Här kan man hamna i sociala sammanhang, där man saknar
gruppnormer rörande politisk aktivitet. Att man inte deltar
kan också vara en tyst protest mot de begränsade politiska
rättigheterna, man har ju inte rösträtt i riksdagsvalen (Hammar 1979, 1984).
Statsvetarna Henry Bäck och Maritta Soininen instämmer i
den senare slutsatsen Riksdagsvalet är det som betraktas som
viktigast och får mest uppmärksamhet i media och har man
inte rösträtt där, så minskar intresset för att delta. Så kallade
invandrarfrågor har under lång tid dessutom inte varit partiskiljande. När sådana frågor väl blivit föremål för uppmärksamhet i media och inom politiken har det ofta varit
i negativa sammanhang. »Invandrare« identifieras som samhällsproblem, något som knappast motiverar till deltagande
menar Bäck och Soininen.
De gjorde en intervjuundersökning med röstberättigade
invandrarväljare i Malmö, födda i Finland, Chile, Iran och
Jugoslavien (1991–1994). Orsakerna till det låga valdeltagandet och skillnaderna mellan dessa grupper verkade vara
graden av integration och den kulturella orienteringen (mätt
utifrån uppfattningar om samhälle och socialt liv). Bäck och
Soininen konstaterade att närheten till det svenska politiska
systemet inte tycktes spela så stor roll när man jämförde t.ex.
de finska och danska väljargrupperna med de chilenska eller
iranska. Inte heller var den nationella gruppens vistelsetid i
Sverige eller typ av migration (arbetskraft respektive flyktinginvandring) någon faktor som entydigt tycktes påverka valbeteendet.
Däremot tycktes det finnas samband mellan ursprungsland
och benägenheten att rösta.
En annan förklaring till varför vissa områden uppvisar ett
särskilt lågt valdeltagande kan vara sammansättningen och
rörligheten i väljargrupperna i dessa områden, särskilt bland
de utländska medborgarna. De invånare som är mest aktiva,
finner sig bäst till rätta och därmed också är mest röstbenägna flyttar eventuellt till andra områden med högre status
eller blir svenska medborgare. De som flyttar in efter dessa är
i viss utsträckning nyanlända flyktingar och invandrare, som
just påbörjat sin vandring in i det svenska samhället.
Några smärre studier i Västerås och Haninge har kontrollerat betydelsen av fast bosättning. Det lägsta valdeltagandet
uppvisades som väntat av de mest rörliga personerna. Bäck
och Soininen undersökte klasstillhörighetens betydelse och
menar att klasseffekterna tycks vara ringa medan effekten
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av själva erfarenheten att ha invandrat, invandrarskapet, däremot var betydande. Då med undantaget att det fanns tillfällen när både klass- och invandrarskap betyder mindre, t.ex.
vid mindre traditionellt politiskt deltagande, men också deltagande i partier och fackföreningar. Det verkade däremot
tveksamt om deltagande i invandrarföreningar leder till deltagande även i andra organisationer. Invandrarföreningarna
kan fungera innestängande för invandrare med låg status
medan medelklassinvandraren däremot går vidare. Bäck vill
emellertid gärna se det som att deltagande i invandrarföreningen kan leda vidare, men när man engagerar sig i andra
organisationer i det svenska samhället, lämnar man den egna
organisationen.
Utländska medborgare har funnits ganska väl representerade i fackföreningsrörelsen, konsumentkooperationen och
idrottsrörelsen. Där har det varit lätt att bli medlem. De är
däremot anmärkningsvärt underrepresenterade i de politiska
partierna (Bäck & Soininen 1996).
Maktutredningen som utgick från 1987 års medborgarundersökning visade att invånarna blivit alltmer aktiva, även
om engagemanget huvudsakligen tog sig andra vägar än via
de politiska partierna. Demokratirådets rapport 1998 visade
däremot att utvecklingen stagnerat det senaste decenniet.
Inte inom något av de undersökta områdena kunde noteras
någon ökning av engagemanget. Särskilt dramatiskt var bristen på deltagande i frivilliga organisationer och politiska partier. Deltagandet i de politiska partiernas verksamhet hade
nått en så låg nivå att den snarast måste betecknas som alarmerande menade utredarna (Petersson, Westholm, Blomberg
1989).
I den intervjuundersökning som Demokratirådet gjorde
1997 uppgav tio procent att de hade invandrat till Sverige.
Dessa var genomgående mer utanförstående i förhållande till
samhällets olika beslutsarenor än de infödda. De ansåg sig ha
sämre möjligheter att överklaga beslut, att påverka sin situation och de tog färre initiativ för att påverka sin situation
i olika sociala sammanhang. De deltog heller inte i samma
utsträckning i de politiska partiernas arbete, tog färre kontakter för att påverka i olika samhällsfrågor och var inte lika
aktiva i olika former av manifestationer. Dessutom deltog de
i lägre omfattning i de kommunala valen. Utvecklingen över
tid var nedslående, menade utredarna, klyftorna mellan de
invånare som invandrat och resten av befolkningen var oförändrade eller hade vidgats (Petersson, Hermansson m.fl.
1998).
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Frågeställningar, metoder och definitioner
Uppdraget talar specifikt om valdeltagande – om valdeltagandet har något med etnicitet och social utsatthet i storstadsområdena att göra, om valdeltagandet skiljer sig mellan
olika kommuner och områden. Uppdraget talar också om
»invandrare«. Vi återkommer till hur vi ska avgränsa denna
diffusa kategori och börjar försöka ringa in frågeställningarna
för att sedan fundera över var man kan finna svaren.
Var ska vi söka förklaringarna till det sjunkande valdeltagandet bland de utländska medborgarna? Sammanfaller det
bristande deltagandet med det vi ser i majoritetssamhället?
Handlar det om en utsatthet som man delar med medlemmar av majoritetssamhället, om arbetslöshet, socialbidragsberoende och marginalisering? Eller har det med migrationen
i sig att göra? Den relativt nyanlände samhällsmedlemmen
som inte kan språket fullt ut, ännu inte känner samhället och
dess politiska aktörer tillräckligt bra? Eller med den enskildes
bakgrund, att komma från ett samhällssystem utan demokratiska traditioner, där man klarar sig bäst genom att hålla
sig borta från politiken? Eller ska förklaringarna sökas i det
svenska samhället, i hur de nya invånarna tas emot, om de
släpps in på den politiska arenan? Eller har det att göra med
omgivningen, var man hamnar i Sverige? Tillhör man någon
av de många nya flyktinggrupper, som kommit till Sverige
under åttio- och nittiotalen, och som hamnat i områden som
redan var präglade av arbetslöshet och befolkade av socialt
utsatta individer?
Valforskningen i Sverige har varit starkt präglad av kvantitativa metoder, av analyser av statistiska samband. Ibland
utgår forskarna från register, där ett antal individvariabler
finns med, i andra fall från enkät- eller intervjuundersökningar med bundna frågor. Förklaringar söks i form av samband mellan olika variabler. Avgörande blir förstås vad forskarna valt att mäta, att man funnit de avgörande faktorerna.
Sambanden kan emellertid dölja förklaringar i form av mellanliggande faktorer, som kan vara svåra att komma åt utan
mer ingående kvalitativa intervjuundersökningar.
För att söka svar på frågan varför valdeltagandet är så lågt,
speciellt i vissa områden, behöver vi finna sambanden. Vi
behöver dels översikten via de kvantitativa studierna som kan
peka ut var den fortsatta efterforskningen bör ske, dels mer
kvalitativa djupdykningar.
Forskningen har alltså viss kunskap, generellt om att vissa
individer med vissa egenskaper beter sig på visst sätt och även
en begränsad kunskap om kategorin »invandrare« och om
ett fåtal olika medborgargrupper. Beroende på vilka antagan-
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den man gör om vad som påverkar det politiska deltagandet,
behöver man bryta ner kategorin invandrare i mindre grupper. Om man antar att erfarenheten av själva migrationen är
avgörande kan kategorin invandrare vara helt i sin ordning.
Antar man att erfarenheterna från ett annat politiskt system,
annan kultur m.m. har stor betydelse kan det vara väsentligt
att kunna hänföra frågorna till medborgargrupper etc. Och
allt detta i relation till omgivningen, dvs. kunna bryta ner
populationen på olika bostadsområden.
Tidsaspekten för uppdraget har gjort våra utredare beroende av redan befintligt material från tidigare valstudier,
material som huvudsakligen haft hela befolkningen som
utgångspunkt för urvalet. När man vill undersöka bakgrundens betydelse och kommer ner på bostadsområdesnivå, blir
antalet individer så litet att det inte går att statistiskt säkra
resultat på medborgargruppsnivå. För att kunna göra det
skulle behöver man utgå från urval på mellan 400 och 500
personer för varje område med riktade intervjuer i omedelbar anslutning till valet, något vi vill rekommendera för fortsatt forskning.

Begreppet invandrare
En annan svårighet på metodstadiet hänger samman med
begreppet invandrare.
I regeringsuppdraget sägs att vi ska låta undersöka det låga
valdeltagandet bland invandrare. Alla som faktiskt invandrat,
varav en del blivit svenska medborgare? Men inte de barn till
invandrare som visserligen är födda här men växer upp i en
svenskgles miljö och som ärvt sina föräldrars medborgarskap?
En av svårigheterna ligger i att det i första hand är invandrare
i meningen utländska medborgare som kan urskiljas i röstlängderna.
I statistiska sammanhang är de vanligaste begreppen
rörande »invandrare« utrikes födda personer eller utländska
medborgare. En undersökning som grundar sig på utrikes
födda kan emellertid skilja sig ganska väsentligt från en som
utgår från utländska medborgare. De förra innefattar även
naturaliserade och de senare även barn till utländska medborgare som inte invandrat utan är födda i Sverige. Bland
de utrikes födda ingår även ett antal personer som är födda
utomlands av föräldrar som är svenska medborgare, födda
i Sverige. Invandrarpolitiska utredningen uppskattade den
gruppen till några tiotusen personer (1995). De utländska
medborgare som fötts i Sverige av föräldrar som var utländska medborgare uppgick 1995 till drygt 90 000 personer.
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Invandrare är i statistiken en person som invandrat, som
flyttat från ett land till ett annat. Här i Sverige räknas invandringen från att man blivit folkbokförd. Det som man vanligen menar med invandrare har egentligen ett tillägg, att man
flyttat för att bosätta sig varaktigt i det nya landet. Men bland
både utrikes födda och utländska medborgare finns personer
som avser eller som faktiskt kommer att stanna i Sverige
endast ett eller ett par år. Av de personer som invandrade till
Sverige under sjuttiotalet hade ungefär hälften lämnat landet
inom en tioårsperiod. Av alla utrikes födda har 40 procent
varit i Sverige i minst tjugo år och mer än hälften i minst
tio år. Det är endast drygt en fjärdedel varit här kortare tid
än fem år (siffror från 1994, Sverige, framtiden och mångfalden SOU 1996:55). Och då kan man fråga sig när det är
meningsfullt att kalla personer som levt här över tjugo år för
invandrare? Antagligen mycket sällan och enbart när det är
just deras erfarenheter av migrationen som är i fokus.
Invandrarkollektivet är synnerligen heterogent. Vissa har
bättre förutsättningar än andra att klara de förändringar migrationen innebär, med längre utbildning, bättre språkkunskaper m.m. Andra har kanske inte haft möjlighet till utbildning
alls. Vissa har tidigare levt på eget jordbruk på landsbygden,
andra kommer från storstäder och har kanske haft höga
befattningar i förvaltning och politik. Här hamnar många –
oavsett bakgrund – i socialt och ekonomiskt utsatta bostadsområden.
Ett speciellt problem med den kvantitativt inriktade forskningen är att den gärna koncentrerar sig på invandrarskapet.
Oftast har det varit faktorer på individnivå som varit utgångspunkten för forskarnas intresse, mera sällan faktorer i det
omgivande svenska samhället – som marginalisering och diskriminering. Detta har gjort att man i förlängningen riskerar
att ytterligare beskylla »invandrarna« själva för deras situation och dölja de hinder och uteslutningsmekanismer som
kan finnas i den svenska samhällsstrukturen.
Begreppet »invandrare« har fått en svans av egenskaper
som svävar som ett paraply ovanför alla individens andra
karaktäristika. Initialt har många givetvis svårigheter med det
nya språket, nya samhällsförhållanden, brist på sociala kontakter utanför den egna gruppen, sådant som präglar den första tiden i ett nytt land. Men begreppet invandrare har rent
allmänt blivit en stämpling, en identifiering med allmänna
samhällsproblem. Många gånger kanhända på grund av att
nyanlända flyktingar har anvisats bostäder i områden som
redan präglats av invånare med sociala problem, oftast infödda
svenskar.
Förutom den allmänna stigmatiseringen klumpas många
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olika grupper och individer ihop under en och samma diffusa
kategori. Det enda de har gemensamt är att de passerat den
svenska nationalgränsen för att bosätta sig eller söka skydd
här.
Det finns vidare stora skillnader mellan de invånare som
är födda utrikes beroende på hur länge de varit i Sverige.
Undersökningar visar att de som varit i Sverige en längre
tid inte oväntat uppvisar alltfler likheter med den infödda
befolkningen. Det är också under de första fem till tio åren
som den geografiska rörligheten bland de nya invånarna är
stor, både vad gäller flytt från landet som inom landet. Det
finns alltså skäl att skilja på nyligen invandrade personer och
personer som levt i Sverige en längre tid.
Som begreppet invandrare ofta används – även i forskningssammanhang – ger det sällan en nyanserad bild. Vår ambition här är att vara så precisa som möjligt. Handlar statistiken
om utländska medborgare, vilken den i stor utsträckning gör
i samband med val, då försöker vi använda den beteckningen
trots att den även innefattar de barn till utländska medborgare
som själva inte invandrat. Ibland är det emellertid svårt att
vara så precis som man önskar och forskarna i vår studie illustrerar detta med sina något olika förhållningssätt till begreppet invandrare. De studier som utgår från statistiska registerdata har oftast med utländska medborgare och i någon mån
med utrikes födda att göra, vilket förenklar saken. De studier
som utgår från mer kvalitativt inriktade intervjuer och enkäter
har svårare att precisera sig särskilt om frågorna i ursprungsmaterialet handlat just om »invandrare«.

Utsatta bostadsområden
Begreppet utsatta bostadsområden står som beteckning på
resursmässigt fattiga bostadsområden, vilka med tiden också
fått en hög koncentration av invandrare från länder utanför
Europa. En definition av begreppet ges av Bostadspolitiska
utredningen:
»De utsatta bostadsområdena utmärks av att en stor andel av
de boende är socioekonomiskt resurssvaga, födda utomlands
och har en relativt sett dålig hälsa. Områdena är huvudsakligen byggda under Miljonprogrammets dagar och förvaltas
nästan alla av kommunala bostadsföretag. (...) Den storskalighet, anonymitet, otrygghet, dåliga tekniska kvalitet, bristande service och kommunikationer etc. som ofta kännetecknar utsatta bostadsområden bidrar till att ytterligare försämra
levnadsvillkor och livschanser. Hårda livsvillkor i kombina-
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tion med en upplevelse av att inte av egen kraft kunna förändra sin situation kan skapa känslor av vanmakt och utanförskap.« (SOU 1996:156)

De områden som oftast avses är i Stockholm Rinkeby, Tensta, Akalla, Husby, Kista och Skärholmen, i Botkyrka Alby,
Fittja, i Göteborg Hjällbo, Bergsjön och i Malmö framför allt
Rosengård. Utsatta bostadsområden finns emellertid även i
andra större städer. I de data vi presenterar nedan ingår även
Norsborg i Botkyrka, Flemingsberg i Huddinge, områden i
Södertälje, Solna, Eskilstuna, Norrköping, Jönköping, Hyllie
i Malmö samt Kronogården i Trollhättan (Andersson 2000).
Under perioden 1990–1995 försämrades den sociala och
ekonomiska situationen i just dessa områden dramatiskt.
Arbetslösheten steg, sysselsättningen sjönk och beroendet
av socialbidrag ökade starkt. Till extremfallen hör delar av
Rosengård i Malmö, där sysselsättningsfrekvensen sjönk från
48 till 8 procent. Antalet socialbidragstagare ökade så att
hela 75 procent av alla personer år 1995 levde i en familj
som under året fick socialbidrag. I delar av Hjällbo, Göteborg sjönk sysselsättningsfrekvensen för utlandsfödda från 62
procent till 18 procent under denna period, 1990–1995.
Omsättningen av boende i områdena är mycket hög.
Ungefär hälften av befolkningen 1990 hade flyttat till annat
område fem år senare. Områdena fylldes i stället på med
invandrare som varit kortare tid i Sverige, som hade svagare
arbetsmarknadsanknytning, större problem med svenska språket m.m. Områdenas karaktär av resurssvaga förstärktes alltså.
Andelen utlandsfödda i dessa områden varierar mellan strax
under 30 procent och drygt 70 procent. Om man ser till
befolkningsstrukturen var endast 25 procent av områdenas
barn och ungdomar födda utomlands, men 75 procent av
deras föräldrar. I vissa av områdena består föräldragenerationen till ca 90 procent av utlandsfödda. De utsatta bostadsområdena har inte bara en hög andel utlandsfödda – i vissa
fall har mer än hälften av dessa invandrat under perioden
1992–1998 (Andersson 2000).

Sex delstudier
Med hänsyn tagen till de begränsningar som tiden satte för
vår undersökning vidgade vi uppdraget från det begränsade
beteendet »valdeltagande« till det vidare begreppet »politisk
delaktighet«. För att trots alla begränsningar få så stor bredd
som möjligt anlitade vi forskare vid universitet och högskolor för sex olika delstudier;
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Folke Johansson, docent vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, har gjort en kvantitativ och jämförande analys av det politiska deltagandet, där han jämför
olika områden och förändringar över tid. (Utanför demokratin? Del 2, Varför röstar inte invandrarna? Integrationsverkets rapportserie 2000:15.)
Per Adman och Per Strömblad, doktorander samt Anders
Westholm, docent (handledare) vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet har ansvarat för en fördjupad
studie över invandrade invånares politiska resurser, även här
med jämförelse över tid. (Utanför demokratin? Del 3, Resurser för politisk integration. Integrationsverkets rapportserie
2000:16.)
Paula Rodrigo Blomqvist, doktorand, samt Henry Bäck,
professor (handledare) i statskunskap vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, har ansvarat för en studie
rörande det nyinrättade personvalets roll för valdeltagandet
bland invandrare. (Utanför demokratin? Del 4, Personvalets
betydelse för valdeltagandet. Integrationsverkets rapportserie
2000:17.)
Erik Olsson, fil.dr. i sociologi vid Ituf, Linköpings universitet har granskat insatser som gjorts för att öka valdeltagandet. (Utanför demokratin? Del 5, Marginaliseringens politiska
konsekvenser. Integrationsverkets rapportserie 2000:18.)
Magnus Dahlstedt, doktorand, samt Aleksandra Ålund,
professor (handledare) vid Ituf, Linköpings universitet, har
gjort en djupdykning bland synpunkterna hos olika aktörer
i den politiska processen, både infödda och aktörer med
utländskt ursprung.(Utanför demokratin? Del 6, Strategi för
demokrati. Integrationsverkets rapportserie 2000:19.)
Marianne Freyne-Lindhagen, fil.dr. i sociologi, och Henry
Pettersson, doktorand i statsvetenskap vid samhällsvetenskapliga institutionen, Örebro universitet, har genomfört en fallstudie över Örebro kommun, en stad tillräckligt stor för att
ha en tydlig etnisk och social segregering. Fallstudien innefattar både kvantitativa och kvalitativa undersökningar. (Utanför demokratin? Del 7, Politiskt deltagande i Örebro kommun.
Integrationsverkets rapportserie 2000:20.)

Vår presentation
Då materialet är ganska omfattande väljer vi att presentera de
olika delstudierna separat; den kvantitativa studien om det
politiska deltagandet, den kvalitativa studien rörande politiska resurser, studien rörande personvalet som en ny möjlighet, studierna över marginaliseringens politiska konsekvenser
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och olika strategier för demokrati samt en fallstudie av Örebro kommun.
I den här delen presenterar vi uppdraget, bakgrunden, de
politiska rättigheterna i Sverige och omvärlden, däribland
EU samt utvecklingen av valdeltagandet. Vi sammanfattar
också delstudierna och diskuterar vad som kan göras för att
förbättra det politiska deltagandet.

Politiska rättigheter för invandrare
Sverige föregångare
– Kapital, industri och handel korsar de nationella gränserna, och arbetarrörelserna i många länder samarbetar för att
skydda sina gemensamma intressen i den internationella ekonomin. I det breda perspektivet kan det verka nästan otroligt
att så många allvarliga försök har gjorts för att hindra utländska medborgare från att hålla politiska tal, bilda egna organisationer eller delta i politiska demonstrationer, säger Tomas
Hammar, professor i statsvetenskap som följt utvecklingen i
Europa och Sverige (Hammar 1990).
Även om det aldrig går att helt utesluta utländska medborgare från det politiska livet i en demokratisk stat har den
dominerande traditionen i Europa under förra århundradet
varit att förbjuda utländska medborgare att delta i politiska
aktiviteter, det vill säga att reservera de politiska rättigheterna
för landets egna medborgare konstaterar han. Särskilt aktuellt var detta under de två världskrigen och då med hänvisning till den nationella säkerheten. Neutrala, eller alliansfria, länder som Sverige och Schweiz kunde då ha speciellt
stort intresse av att bannlysa utländskt inblandning och därför bannlysa utländska medborgares aktiviteter

Endast medborgare
Denna mycket negativa attityd visavi utländska medborgares
politiska aktiviteter har förändrats sedan andra världskriget
och flera internationella konventioner och deklarationer har
påskyndat den utvecklingen. I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 ingår t.ex. politiska rättigheter.
Deklarationen talar om individuella rättigheter men de
politiska är i praktiken endast giltiga för medborgare, även
om Deklarationen inte nämner ordet. Det gör dock den internationella konventionen om civila och politiska rättigheter
(International Covenant on Civil and Political Rights) som
antogs av FN:s generalförsamling 1966. Där sägs uttryckligen att varje medborgare ska ha rätt och möjlighet att rösta
och delta i det politiska livet.
Den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter

Rösträtt vid val till riksdagen har svenska medborgare som uppnått 18
års ålder på valdagen
och som är bosatta i
landet (3 kap. 2 § regeringsformen och 1 kap.
2 § vallagen 1997:157).
Svenska
medborgare
som är bosatta utomlands har rösträtt vid
riksdagsval, om de någon
gång varit folkbokförda
i landet. Valbar till riksdagen är den som har
rösträtt.

DEL 1: OM INVANDRARES POLITISKA DELAKTIGHET

23

från 1953 säger att underskrivande stater kan införa restriktioner vad gäller främlingars politiska aktiviteter, med referens till yttrandefrihet och föreningsfrihet. Den typen av restriktioner ska enligt konventionen emellertid ske lagvägen.
Konventionerna bröt med tidigare principer genom att
definiera de mänskliga rättigheterna i allmänna termer och
sedan specificera under vilka villkor utländska medborgare
kan uteslutas (Hammar 1990). Europarådets parlamentariska
församling uppmanade 1977 ministerkommittén att överväga rösträtt för utländska invånare i lokala val. Sverige,
Norge och Danmark hade då redan tagit eller var på väg att
ta detta steg och även Nederländerna övervägde att införa
lokal rösträtt för utländska medborgare som var bofasta i
landet. Andra av Europarådets medlemsstater var emellertid
emot förslaget, som däremot stöddes av utvandrarländerna.

Nya vindar
Genom
1976
års
svenska rösträttsreform
(prop. 1975/76:23, bet.
1996/97:KU16,
rskr.
1996/97:177) utvidgades
rösträtten och valbarheten i val till kommun-,
landstings- och kyrkofullmäktige att omfatta
även icke svenska medborgare som varit folkbokförda i en kommun
den 1 november de
tre åren närmast före
valåret.

Här i Sverige gjordes efter flyktinginvandringen efter andra
världskriget allvarliga försök att hindra utländska medborgare att engagera sig i politik. Trots det kom förslag om att
utvidga rösträtten redan på sextiotalet och när den svenska
riksdagen 1976 lagfäste de utländska medborgarnas lokala
rösträtt stod alla politiska partierna bakom beslutet.
Syftet bakom reformen var bland annat att öka invandrarnas direkta politiska inflytande på det kommunala området.
»Med treårsregeln skulle dock skapas rimliga garantier för att
väljaren hade vissa inte alltför obetydliga kunskaper i svenska
språket, att han eller hon kände till och hade förståelse för
svenska förhållanden och hade ett naturligt intresse inte bara
för de alldeles aktuella förhållandena i kommunen utan också
för de mer långsiktiga kommunala angelägenheterna.« (ur
Medborgarskapskommitténs betänkande Svenskt medborgarskap SOU 1999:34).

Rösträtt även i riksdagsval?
Frågan om rösträtten för invandrare som inte är svenska
medborgare skulle utvidgas att gälla även vid riksdagsval togs
upp av 1983 års rösträttskommitté. Majoriteten i kommittén föreslog att nordiska medborgare skulle få rösträtt i riksdagsval efter att ha varit folkbokförda i Sverige i tre år samt
att Sverige internationellt skulle verka för ett godtagande av
boenderösträttens princip. Boendet, inte medborgarskapet,
ska avgöra vem som har rösträtt i parlamentsval. En ledamot
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föreslog att alla utländska medborgare, som uppfyllde kraven för kommunal rösträtt, skulle ha rösträtt även vid riksdagsval. Tre ledamöter ansåg att kravet på svenskt medborgarskap skulle ligga fast. Kommitténs arbete ledde inte till
någon ändrad lagstiftning.
Även 1985 års medborgarskapskommitté (betänkandet
Dubbelt medborgarskap, DsA 1986:6) förklarade att möjligheten att rösta i två länder var en icke önskvärd konsekvens
av det dubbla medborgarskapet. Kommittén hade en lång
diskussion om möjligheterna att införa spärregler mot dubbelröstande eller krav på en individuell försäkran att man
skulle avstå från att rösta i båda länderna etc. Kommittén
konstaterade slutligen att rösträtten i flertalet länder tillhör
grundstenarna i de till medborgarskapet knutna rättigheterna
och inte kan sägas vara möjlig att avsäga sig. Kommittén ville
därför inte förorda en sådan lösning.
Frågan om rösträtt och valbarhet även för invånare som
inte är svenska medborgare har emellertid funnits kvar på
dagordningen genom motioner i riksdagen från företrädare
för vänsterpartiet och miljöpartiet. Konstitutionsutskottet
behandlade dessa i betänkandet Ny vallag (1996/97:KU16)
och sammanfattade att utskottet inte kunde ställa sig bakom
krav som syftar till att bryta sambandet mellan svenskt medborgarskap och rösträtt i riksdagsval. Utskottet hänvisade
i stället till nästa Medborgarskapskommitté (tillsatt 1997),
som hade uppdraget att lägga fram förslag som underlättar
för invandrare att erhålla svenskt medborgarskap.
Medlemsskapet i EU har från och med 1998 utvidgat rösträtten i kommunal- och landstingsval att gälla även medborgare i andra EU-stater som är folkbokförda här – utan tidsvillkor. Inför den vidgade rättigheten har den svenska riksdagen
valt att även underlätta för nordiska icke EU-medborgare att
delta i de svenska kommunalvalen utan tidsvillkor.
Rösträtten för övriga utländska medborgare var även uppe
till diskussion i samband med Invandrarpolitiska kommitténs
betänkande (SOU 1996:55). Kommittén konstaterade bland
annat att utländska medborgares valdeltagande var betydligt
lägre än svenska medborgares. Under riksdagsbehandlingen
kom förslaget från miljöpartiet att ta bort tidsvillkoret för
utländska medborgares rösträtt i kommunal- och landstingsval. Bakgrunden var att tidsvillkoret för medborgare i någon
av EU:s medlemsstater försvann 1997 enligt EG-direktiv och
att man då underlättade även för medborgare från Norge
och Island.
Motionen besvarades av Socialförsäkringsutskottet
(1997/98 SfU6) med att ändringen var ett exempel på
tillämpningen av principen om jämlikhet mellan och lika
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behandling av en medlemsstats medborgare och medborgare
i andra medlemsstater och en följd av den rätt att röra och
uppehålla sig fritt som föreskrivs i artikel 8 a i Romfördraget.
Konstitutionsutskottet delade inte uppfattningen i behandlade motioner att reglerna bör omfatta alla i Sverige bosatta
invandrare, oavsett om de omfattas av direktivet eller inte.
Utskottet avstyrkte därför motionerna.
I demokratin, eller folkväldet, kan naturligtvis »folket« likställas med dem som formellt är medborgare säger Hammar.
Endast medborgare är fullständiga medlemmar i staten och
ska representeras i dess styre. Utländska medborgare måste
stå utanför. Om man gör den tolkningen handlar demokratins dilemma om möjligheterna att bli medborgare. Kan
bofasta invånare som är utländska medborgare efter en kvalifikationstid på fem eller tio års bosättning ansöka om och
bli medborgare och därefter delta i det politiska livet, då
kan demokratin sägas fungera även i tider då migrationen är
omfattande.
Situationen är emellertid den att det är få som blir medborgare i Sverige och de andra invandringsstaterna. Andelen
utländska invånare som inte blivit medborgare efter drygt tio
års bosättning är överraskande hög nästan överallt. Naturalisation har uppenbarligen inte fungerat för att lösa det demokratiska dilemmat i Europa. Att endast medborgare tillåts
delta i det politiska livet fullt ut medför i det läget betydande
begränsningar för den representativa demokratin. En avsevärd andel av rikets vuxna invånare saknar representation och
den politiska balansen mellan olika sociala grupper eller klasser förändras, i synnerhet om de invandrade är överrepresenterade i någon grupp eller klass, t.ex. arbetarklassen. Om
man med demokrati menar att de som berörs av politiska
beslut också ska ha möjlighet att delta i hur de fattas, så måste
man medge att den politiska demokratin inte har fungerat
som den borde i Västeuropa under de senaste decennierna.

Samhällsmedlemmar men inte medborgare
Efterkrigstidens invandrare till Västeuropa har i stor utsträckning blivit medlemmar i invandringsländerna på grund av
sin fysiska närvaro och den långa vistelsetiden där (LaytonHenry 1990). Även om de psykologiskt kan känna och definiera sig själva som medlemmar i sina ursprungsländer. De
deltar på arbetsmarknaden, de betalar skatt, bidrar till välfärdssystemet och tar del av detsamma, fostrar och utbildar
sina barn i dess skolor, ber i dess kyrkor och moskéer och
deltar i en lång rad andra samhällsaktiviteter.
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Medborgerliga rättigheter delas i teoretiska sammanhang
oftast in i tre stora kategorier: civila, politiska och sociala
(Marshall 1977). Med civila rättigheter menas sådana som är
nödvändiga för individuell frihet, personlig frihet, yttrandetanke- och trosfrihet, rätten att äga egendom och att sluta
avtal och likhet inför rättssystemet.
Avgörande för politiska rättigheter är rätten att delta i
utövandet av politisk makt och beslutandeprocesser, dvs.
rösträtt och politiskt deltagande i lokala och nationella val.
Sociala rättigheter har utvecklats senare och inkluderar rättten till minimistandard i levnadsnivå och rätt till ekonomisk
välfärd och sociala skyddsnät. Här inkluderas också rätt till
allmän utbildning och sjukvård och att kunna leva ett civiliserat liv enligt den standard som råder i samhället. Här nämns
också industriella rättigheter som, en slags underkategori till
sociala rättigheter, t.ex. rätten att delta i fackföreningar, företagsråd och annat som kan röra arbetslivet.

Trots detta är det alltså en betydande andel av dessa migranter som avstår från att söka medborgarskap i det nya landet. Antingen därför att de inte vill ge upp sitt ursprungliga
medborgarskap och sin nationella identitet eller därför att
kraven på medborgarskap är för höga eller själva naturalisationen en krånglig och kostsam process.
I de flesta av västdemokratierna har invånare med utländsk
härkomst fått allt fler av de sociala och ekonomiska rättigheter och skyldigheter som infödda invånare har, även om de
inte är medborgare i formell mening. De har rätt till bosättning och arbete och de har i de flesta fall yttrandefrihet
och rätt att praktisera sin religion, bilda egna föreningar, ge
ut tidningar, gå med i fackföreningar och delta i allmänna
demonstrationer. De kan delta i utomparlamentariska aktiviteter och söka allierade bland olika stödgrupper som kyrkor,
fackföreningar och politiska partier. De kan också få bistånd
och stöd från sina hemlandsregeringar. Storleken och koncentrationen på den egna gruppen är en källa till trygghet
och resurser. Även om de invandrade individerna eller grupperna saknar rösträtt, så finns vissa möjligheter att påverka
politiken lokalt.
De rättigheter som saknas är de politiska och det har skapat en växande klyfta mellan vad man kan kalla det faktiska
medborgarskapet och det formella. Man skulle också kunna
tala om medborgarskap som urholkats i välfärdsstaterna, där
omsorgen har ansetts böra gälla alla invånare, för att inte
sociala klyftor ska skapa spänningar i samhället. Man kom-
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mer alltså inte ifrån motsättningen mellan den liberala demokratiska staten och existensen av stora grupper som saknar
politiska rättigheter.

Rösträtt via medborgarskap
Uppväxten av en andra och även en tredje generation som
föds och utbildas i Västeuropa aktualiserar frågan om vad
medborgarskap och medlemskap i en modern demokratisk
stat egentligen innebär. Ska dessa unga som ärver sina föräldrars utländska medborgarskap verkligen betraktas som medborgare i stater där de kanske aldrig har bott? Betyder
det inget att man lever, arbetar och betalar skatt i landet?
De amerikanska demokratikämparnas krav på deltagande på
1700-talet var »Ingen skatt utan representation«, en paroll
som kan gälla även idag. Eller menar vi att det som gäller är
»Ingen representation utan naturalisation«?
Den svenska Medborgarskapskommittén från 1997 (SOU
1999:34) föreslog att man fullt ut skulle acceptera dubbelt
medborgarskap och berörde då rösträttsfrågan som en följd
av det dubbla medborgarskapet. Ett av de viktigaste argumenten mot dubbelt medborgarskap har varit att det skulle
innebära dubbel rösträtt och strida mot demokratins grundprincip »en individ, en röst«. Å andra sidan konstaterar
kommittén att en ökad acceptans av dubbla medborgarskap
skulle leda till att ett större antal människor ansöker om
svenskt medborgarskap, eftersom de då slipper avstå från
sitt ursprungliga medborgarskap. Fler invandrare skulle den
vägen kunna delta i riksdagsvalen. Kommitténs föreslog även
vissa utvidgningar av rätten till svenskt medborgarskap, bland
annat till barn med svensk far, adoptivbarn där någon av
föräldrarna är svensk medborgare, barn till utländska medborgare med permanent uppehållstillstånd och hemvist här
sedan fem år, statslösa barn med flera.
Den svenska regeringen lämnade i juni 2000 en proposition enligt kommitténs förslag rörande en lag som föreslås
träda i kraft den 1 juli 2001. Det ska enligt förslaget inte
krävas av den som söker svenskt medborgarskap att han eller
hon avsäger sig sitt tidigare medborgarskap. Riksdagen kommer att behandla propositionen våren 2001.

Invandrares rättigheter
i andra länder
Stora skillnader mellan länderna
Det demokratiska styrelseskicket har genomdrivits i alltfler
länder i världen, åtminstone i princip. De moderna staterna
förutsätter emellertid som regel att endast medborgare i landet har rösträtt, är valbara och får delta i det politiska livet.
Tillgången till politiska rättigheter skiljer sig starkt mellan
olika länder. Ibland också inom samma land (Layton-Henry
1990). Trots att t.ex. kantonen Neuchâtel i Schweiz redan
1848 utvidgade sin regionala rösträtt till vissa (manliga)
invandrare, har andra invandrade invånare i andra kantoner
fortfarande inte rätt att tala politik på öppna eller privata
möten utan särskilt tillstånd från kantonregeringen. Om man
får ett sådant tillstånd, måste talaren avstå från att säga någonting som kan tolkas som inblandning i Schweizs inre affärer.
Samtidigt som andra politiska rättigheter har genomförts
i land efter land har motståndet mot utvidgad rösträtt vuxit
(Hammar 1990). Under perioder då terrorismen varit ett
uppmärksammat samhällsproblem har den liberala trenden
mött hårt motstånd. Kraven på ökad kontroll över utländska
medborgare, som kan vara inblandade i våldsamma aktiviteter har i stället ökat.
Demokratins innebörd av folkvälde och den politiska sfärens begränsning till endast medborgare hamnar i motsättning till varandra, när man som i de västeuropeiska staterna
fått stora invandrade befolkningar i och med efterkrigstidens
migration. I flera av de västeuropeiska invandringsländerna
uppgår andelen utländska medborgare till mellan 10 och 25
procent av arbetskraften. Vissa stater har med tiden accepterat faktum, dvs. att dessa gästarbetare blivit bofasta invånare, medan andra vidhåller att de är tillfälliga gäster och
inga framtida medlemmar i nationalstaten.

Nya befolkningar
Invandringen till Västeuropa liknar ingen tidigare invandring
vad gäller både omfattning och mångfald. Det var framför
allt länder i västra och norra Europa som under decennierna
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efter andra världskriget sökte och tog emot arbetskraftsinvandrare; Belgien, Frankrike, Västtyskland, Storbritannien,
Nederländerna, Sverige och Schweiz. Några har uppskattat
att befolkningarna i mottagarländerna ökat med minst 15
miljoner och att ytterligare miljoner kommit som säsongsarbetare, illegala arbetare eller gästarbetare som naturaliserats.
Andelen utländska medborgare var 1994 i Belgien 9,1
procent av befolkningen, Frankrike 6,3 procent, Tyskland
8,5 procent, Storbritannien 3.5 procent, Nederländerna 5,1
procent och Schweiz 18,5 procent. Den senaste siffran för
Sverige är 5,9 procent (1998). Utöver dessa utländska medborgare finns relativt stora grupper invandrare som naturaliserats och blivit medborgare i bosättningslandet, detta
gäller speciellt Frankrike, Sverige, Storbritannien och Nederländerna. De gamla kolonialländerna Storbritannien, Frankrike och Nederländerna har stora grupper från länder i tredje
världen, som erhållit medborgarskap på grund av gamla koloniala band.
Siffrorna säger emellertid inget om mångfalden. Bakom
den relativt höga andelen utländska medborgare i Schweiz
döljer sig t.ex. många gästarbetande italienare och spanjorer.
I Västtyskland dominerade till en början sydeuropéer som
italienare, jugoslaver, spanjorer och greker, men därefter
växte den turkiska invandringen. De turkiska medborgarna
utgör numera den största invandrargruppen. Tilläggas kan
att många turkiska medborgare är etniska kurder.
Till Sverige kom de flesta migrantarbetarna till en början
från grannlandet Finland, senare kom betydande grupper
jugoslaver och turkar och även flyktinggrupper från olika länder och kontinenter. I Nederländerna utgörs de största grupperna av utländska migrantarbetare som turkar, marockaner
och spanjorer. Därutöver finns också stora grupper från Holländska Antillerna och tidigare kolonier i Indonesien och
Surinam.
Situationen i Belgien liknar den i Nederländerna med stora
grupper från Medelhavsländerna, t.ex. turkar, marockaner.
Migrationen till Frankrike har bestått av en blandning av
arbetskraftsinvandrare och invandrare från länder med tidigare koloniala band till Frankrike. En del av dessa har haft
franskt medborgarskap, andra från t.ex. Nord- och Västafrika
har haft speciella avtal, som emellertid upphörde i slutet av
sjuttiotalet. Många av migrantarbetarna har kommit från Italien, Portugal och Spanien men även från Turkiet, Vietnam
och Pakistan.
Invandringen till Storbritannien har skilt sig från den till
övriga Västeuropa. Hit har de flesta utländska arbetare kommit från Irland eller tidigare kolonier. Irländarna har alltid
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betraktats som britter, om de varit bofasta i landet, till skillnad från pakistanierna. När Pakistan lämnade Samväldet förlorade de nya pakistanska invandrarna samväldesförmånerna.
De blev formellt utlänningar utan de politiska rättigheter
som tidigare pakistanska invandrare åtnjöt.
Länge trodde de styrande i mottagarländerna att de arbetare, som rekryterades eller självmant kom för att söka jobb,
skulle återvända till hemländerna efter några år. När så inte
skedde, tog det makthavarna med överraskning. Den politik
som tidigare riktats mot det begränsade antal invandrare som
då kom, att det var invandrarnas uppgift att anpassa sig,
fungerade inte när invandringen ökade i omfattning (LaytonHenry 1990).

Begränsade rättigheter
I de allra flesta europeiska länder, som t.ex. Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Portugal, Spanien och
Schweiz, har utländska medborgare med några få undantag
(brasilianare i Portugal t.ex.) ingen rösträtt, vare sig lokalt,
regionalt eller nationellt.
Andra civila och sociala rättigheter kan emellertid variera
stort mellan länderna. I Schweiz har t.ex. utländska medborgare i stort samma civila rättigheter som infödda med åsiktsoch yttrandefrihet, föreningsfrihet, tryckfrihet etc. De politiska partierna bestämmer själva vilka villkor som gäller för
att acceptera utländska medborgare som medlemmar. Sedan
1970 finns en federal kommission som tar upp utlänningars
problem. I vissa kommuner finns rådgivande församlingar,
med infödda och utlänningar blandat. I ett stort antal kantoner har immigranter rätt att rösta i de religiösa valen (Oriol
1992).
Rösträtten är på det federala planet reserverad för schweiziska medborgare men på kantonnivå kan rättigheterna ha
vidgats. I två av landets 24 kantoner har utländska medborgare rösträtt även om villkoren kan skifta. I Neuchâtel har
man rösträtt om man bott i kantonen mer än ett år och har
arbetstillstånd. Sådant tillstånd beviljas efter tio års vistelse för
spanjorer och italienare, efter fem år för belgare och fransmän. Denna rösträtt infördes för vissa män 1848, för kvinnor
först 1959. I kantonen Jura, som bildades 1978, har utländska medborgare rösträtt kommunalt och kantonalt efter tio
års vistelse. På samma sätt som i Neuchâtel är man som
utländsk medborgare inte valbar. För att beviljas allmän rösträtt krävs att man blir schweizisk medborgare och det förutsätter att man bott i landet i tolv år, med vissa möjligheter
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till kortare kvalificeringstid om man är gift med schweizisk
medborgare, är ungdom etc.
I Storbritannien skiljer man bland annat på undersåtar och
medborgare. Samtliga utländska medborgare kan delta i fackliga och yrkesmässiga aktiviteter, bli medlemmar i politiska
partier och nyttja samma individuella friheter som infödda.
Medborgarrätten tillkommer däremot i princip endast brittiska medborgare. Medborgare i brittiska territorier i andra
delar av världen betraktas enligt rådande lag som utlänningar.
Rörelsefrihet erkänns brittiska medborgare, irländska dito
samt medborgare på ön Man, Kanalöarna samt EU-medborgare. I det gamla koloniallandet skiljer man på begreppet
brittisk medborgare som motsvarar en person, som har fasta
band med landet, och begreppet brittisk undersåte, som är
något vidare, en slags samväldesmedborgare. Dessa senare
har alltså inte fritt tillträde till territoriet. Men om de å andra
sidan en gång fått tillträde, så får de alla rättigheter, inklusive
rösträtt och valbarhet i alla val. En utlänning kan ansöka om
naturalisation, när han har tillbringat fyra av sju år på territoriet. Han måste kunna engelska, åtnjuta ett gott rykte samt
gå ed på sin trohet till brittiska kungahuset. Det är möjligt
att inneha dubbelt medborgarskap.
Andra länder, som t.ex. Spanien och Portugal har bland
annat krav på ömsesidighet, dvs. de ger den medborgare
rösträtt vars stat i sin tur ger det landets medborgare rösträtt.
Sådant avtal finns bland annat mellan Portugal och Brasilien.
I Spanien har utländska medborgare rätt att bilda föreningar,
demonstrera m.m., dock inte i organ som är maktutövande.
Naturalisation förutsätter normalt föregående bosättning i
tio år. En utländsk medborgare som är född i Spanien eller
som har föräldrar med spanskt ursprung och gift sig med
någon från landet, behöver emellertid bara bo ett år i landet. Två års bosättning krävs för en rad spansktalande länders
medborgare. Andra spansktalande från Latinamerika erhåller
dubbelt medborgarskap.
I Frankrike har man nyligen haft en debatt (Svenska Dagbladet, den 3 maj 2000) i nationalförsamlingen om att ge alla
bofasta utländska medborgare rösträtt i kommunalval. De
gröna lade fram förslaget, som emellertid stötte på patrull
hos det regerande socialistpartiet. Tiden var inte mogen
enligt premiärminister Lionel Jospin. Förslaget hade emellertid funnits med på tidigare presidenten Francois Mitterands
reformlista redan 1981. Vänstermajoriteten skulle rösta för
förslaget i nationalförsamlingen, medveten om att det skulle
stoppas i den högerdominerande senaten. Många inom
högerpartierna har varit emot förslaget, därför att de anser
att rösträtt, nationalitet och medborgarskap är oskiljaktiga.
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För att utländska medborgare ska få rösträtt i Frankrike krävs
vidare bifall i en folkomröstning. »Det vore mer naturligt att
en algerier som bott tio år i Frankrike får rösta än att en finländare som just anlänt kan göra det« ansåg dåvarande inrikesministern, Jean-Pierre Chevènement med hänvisning till
den rösträtt som tillkommer EU-medborgare men inte tredjelandsmedborgare. Av de ca 3,6 miljoner utländska medborgare i Frankrike får alltså endast de 1,2 miljoner som kommer
från andra EU-länder rösta i kommunalvalen. I Frankrike var
invandrarföreningar eller organisationer, där utländska medborgare hade ett stort inflytande, fram till 1981 tvungna att
begära särskilt tillstånd hos inrikesministeriet för sin verksamhet.
I Tyskland har utländska invånare haft rätt bilda egna föreningar och 1967 tilläts de även bli medlemmar i politiska
partier, däremot inte delta i nomineringar av kandidater till
allmänna val. Villkoret är att de accepteras av partiet ifråga
och att majoriteten av medlemmarna i partiet är tyska medborgare. Den politiska aktiviteten är annars begränsad genom
en lag från 1965 med hänvisning till den allmänna ordningen. Delta i demonstrationer, strejker m.m. är alltså otilllåtet. Utländska medborgare har däremot rätt rösta och delta
i vissa sociala råd rörande boende, socialförsäkringar etc.
De flesta större städer har vidare ett särskilt utlänningsparlament. Rösträtten är reserverad för tyska medborgare med
vissa undantag. I Hamburg antog parlamentet en lag 1989,
som ger utlänningar som bott där mer än åtta år, rätt att
delta i val till distriktsförsamlingarna. I Schleswig-Holstein
beslöt man samma år att invånare med ursprung i Danmark,
Irland, Nederländerna, Norge, Sverige och Schweiz skulle
kunna få rösta efter fem års bosättning under förutsättning
att tyska medborgare fick rösta i dessa länder. Rätten utsträcktes senare till alla invånare. Den tyska författningsdomstolen
ifrågasatte emellertid detta och med hänvisning till grundlagen annullerades rätten
I diskussionen i Tyskland har man talat om att hellre
underlätta att erhålla medborgarskap än att utvidga rösträtten till utländska medborgare. För att få bli tysk medborgare
krävs tio års bosättning, att man läser och talar tyska och för
ett oklanderligt leverne och att man även har befriat sig från
tidigare medborgarskap Relativt få av invandrarna i Tyskland
har erhållit tyskt medborgarskap.
Många av de utländska medborgarna är födda i landet och
den övervägande majoriteten har bott där mer än tio år.
I Sverige, Danmark och Norge fick alla utländska medborgare, som var legalt bosatta i landet sedan minst tre år, i slutet av sjuttiotalet rätt att rösta och kandidera i lokala val. I
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Nederländerna har utländska medborgare rösträtt i lokala val
efter fem år i landet. I ett av invandringsländerna utanför
Europa, Nya Zeeland, har alla med permanent uppehållstillstånd, oavsett medborgarskap, rätt att delta i alla val, inklusive parlamentsval, efter ett års bosättning i landet. Utländska medborgare är däremot inte valbara.
I Kanada, ett annat av de stora invandringsländerna har
utländska medborgare samma civila och sociala rättigheter
som kanadensiska medborgare men inte rösträtt. Rätten att
delta i politiska val är reserverad för kanadensiska medborgare och medborgare i Samväldet. Undantag öarna Prince
Édouard och Nova Scotia, där vissa kommuner har beviljat
rösträtt till fastighetsägare och ledare för utländska företag.
Det är däremot relativt enkelt att bli kanadensisk medborgare
och därigenom få fullständiga politiska rättigheter. Alla som
föds i Kanada blir automatiskt medborgare i landet. Naturalisation sker även den automatiskt efter tre års bosättning i
landet.
Sedan sjuttitalet har de flesta invandringsländer inrättat
någon form av råd där invandrare och invandrarsammanslutningar varit representerade. En sådan rådgivning kan spela en
viss roll för att göra beslutsfattarna medvetna om behov och
önskemål från invandrargrupper och även förmedla information till invandrarnas representanter. Den vägen kan man
också bidra till ökad kunskap om det politiska systemet i
invandringslandet. Rådgivning är emellertid inte detsamma
som politiskt inflytande och makt och en annan begränsning
kan vara att vissa invandrargrupper hamnar utanför.

Utan representation
I de flesta demokratiska stater har alltså ett absolut förbud
mot politiska aktiviteter ersatts av en successiv utvidgning
av de civila, sociala och politiska rättigheterna. Invånare
med utländskt medborgarskap, framför allt de med permanent uppehållstillstånd, har erhållit åsikts- och yttrandefrihet,
tryckfrihet, mötes- och demonstrationsfrihet och möjlighet
att bli medlemmar i politiska partier. Däremot inte rätt att
rösta i politiska val. Invandrarländerna har fortfarande förbehållit sig rätten att förbjuda vissa politiska aktiviteter, som
anses kunna utgöra hot mot den nationella säkerheten eller
den allmänna ordningen.
Med den omfattande invandring, som Västeuropa haft
efter det andra världskriget, har således ett stort antal invånare blivit utan politisk representation i de demokratiska staterna. Det betyder emellertid inte att de varit tysta och funnit
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sig i orättvisor (Hammar 1990). I Frankrike har bostadsförhållanden lett till öppna protester från immigranter som saknar politiska rättigheter. I Tyskland har turkiska arbetare tagit
initiativ till vilda strejker för att förbättra sina arbetsförhållanden. Något som bland annat lett till att de utländska arbetarna blivit bättre representerade i de tyska fackföreningarna.
En del invandrare har i själva verket utnyttjat politiska rätttigheter, som de inte haft formellt, och därmed varit bättre
representerade i den politiska processen än vad man kunnat
förvänta.

Medborgare eller ej?
Under det senaste årtiondet har det hänt en del när det gäller
möjligheten att bli medborgare i flera av de västeuropeiska
länderna. Förstagenerationens invandrare och deras familjemedlemmar har fått det lättare genom att man kortat kvalificeringstiden vad gäller bosättning (Belgien), genom att
tillåta att man behåller sitt tidigare medborgarskap (Nederländerna, Italien, Schweiz) eller infört en rätt för invandrare,
som bott länge i landet och deras barn (Tyskland). Möjligheten att ha dubbla medborgarskap har underlättats på flera
håll. Ett sådant förslag ligger för närvarande också på den
svenska riksdagens bord.
Det finns emellertid en motsatt trend, där förslag om
lättnader ej passerat parlamenten. Det hände t.ex. förslaget
rörande dubbla medborgarskap i Tyskland, förslag om lättnader för barn med invandrarursprung i Schweiz och en ny
lag i Storbritannien, som definierat brittiskt medborgarskap
för första gången. Enligt lagen skulle medborgarskap garanteras enligt territorialprincipen, ius soli, och i den fanns olika
klasser med varierande tillgång till medborgerliga rättigheter.
I Frankrike har man stoppat ett förslag rörande barn med
utländskt ursprung, där automatiskt medborgarskap skulle
beviljas. Förslaget avslogs därför att majoriteten ifrågasatte
de nordafrikanska invandrarnas vilja att assimileras och identifiera sig med det nya hemlandet.

EU och invandrares
politiska rättigheter
Rösträtt för unionsmedborgare
Medlemsskapet i EU har utvidgat rösträtten i medlemsstaterna. Genom Maastrichtfördraget infördes i Romfördraget
bestämmelser om ett unionsmedborgarskap för alla medlemsstaters medborgare. Unionsmedborgarskapet har som
syfte att underlätta unionsmedborgares integration i värdlandet. Genom Amsterdamfördraget förtydligas att grunden för
unionsmedborgarskapet är det nationella medborgarskapet.
I artikel 8.1b i Romfördraget finns en bestämmelse om
rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare, som bor i ett land inom den Europeiska unionen i vilket de inte är medborgare. Närmare bestämmelser i frågan
finns i rådets direktiv (94/80/EG) från den 19 december
1994. Avsikten är att säkerställa att alla unionsmedborgare,
oavsett om den är medborgare i det medlemsland de är
bosatta i, kan utöva sin rösträtt och vara valbara vid kommunala val i den staten på lika villkor. Regeln är ett exempel
på tillämpningen av principen om jämlikhet mellan och lika
behandling av en medlemsstats medborgare och medborgare
i andra medlemsstater.
Direktivet genomfördes i svensk rätt genom en ändring
i vallagen (prop. 1996/97:70, bet. 1996/97:KU16, rskr.
1996/97:177) som trädde i kraft den 1 juni 1997. Ändringen innebär att medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater, som är folkbokförda i Sverige och uppfyller övriga krav, har rätt att rösta och är valbara vid val
till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Vallagen
ändrades så att samma regler ska gälla även för medborgare i
Island och Norge. När det gäller övriga i Sverige bosatta personer gjorde regeringen, med riksdagens instämmande, den
bedömningen att treårsregeln skulle ligga fast.

Parlamentet vill utvidga rösträtten
Europaparlamentet, som saknar formell makt och endast kan
komma med rekommendationer till medlemsstaterna, upprepar i sina »Årliga betänkanden om respekten för de mänsk-
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liga rättigheterna inom unionen« under nittiotalet att EU:s
medlemmar snarast möjligt skall anpassa sin lagstiftning, så
att även alla medborgare i länder utanför EU, som har bott
inom unionen i mer än fem år, ska ha rösträtt och vara valbara i kommunalval och val till EU-parlamentet. Allt i enlighet med Europarådets konvention från 1992. Parlamentet
beklagar att inte alla medlemsstater har införlivat detta direktiv (94/80/EEG) i sin lagstiftning. Direktivet erkänner rättten att rösta och vara valbar vid kommunalval och understryker rösträttens politiska betydelse i förhållande till den sociala
integrationen av bofasta utländska medborgare, och uppmanar medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder så snart som
möjligt. Få medlemsstater har emellertid följt uppmaningen.

Stadga om mänskliga rättigheter
EU-kommissionen, som har betydligt mer makt än parlamentet, har tagit få initiativ för att utöka de politiska rätttigheterna för unionens invandrade befolkningar. Den konvention rörande tredjelandsmedborgares fria rörlighet och
vistelse inom unionen som länge diskuterats har dragits tillbaka.
I stället har man diskuterat om unionen ska ha en egen
»Stadga om mänskliga rättigheter«. I det förslag som nu
föreligger talar man framför allt om medborgares rättigheter, men också om rätten för EU:s »nya minoriteter«. Det är
något oklart vilka som avses, om man menar större invandrargrupper eller migrerande minoriteter i minoritetskonventionens mening. I motiveringen till Stadgan står bland annat
att »Utvecklingen mot en gemensam asyl- och invandringspolitik talar för att det uppstår nya lagliga minoriteter inom
EU.«
Europaparlamentet anser att stadgan i princip bör gälla för
alla som bor i EU-länderna. Undantag görs för vissa rättigheter, som t.ex. politiska, rätten till fri rörlighet, pass och diplomatiskt skydd, som man anser endast ska tillkomma medborgare i någon av medlemsstaterna. Detta skulle då regleras
i ett särskilt kapitel i stadgan. Man talar också om att stadgan
kommer att få betydelse för särskilda kategorier med rätttigheter för unionsmedborgare och utländska medborgare
bosatta inom EU.
När man inom parlamentet diskuterar till vem stadgan riktar sig, nämns enskilda personer eller grupper som kan ha
rättigheter. Man talar om tre omfattande uppsättningar med
rättigheter; mänskliga rättigheter såsom de föreskrivs i internationell lagstiftning med allmän tillämpning, grundläggande
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rättigheter som är tillämpliga på alla som omfattas av EU:s
domsrätt och medborgerliga rättigheter som endast omfattar
unionsmedborgarna. De senare tycks handla om sociala rätttigheter som nu är starkt knutna till arbete, dvs. endast förbehållna arbetstagare.
Sociala rättigheter kan endast bli frågor för medlemsstaterna och inte för unionen sägs det vidare.
En avgörande fråga har varit vilken juridisk kraft en EUstadga bör ha. Rättighetskatalogen slutbehandlades av EU:s
parlamentariker, regeringsrepresentanter och nationella parlamentsledamöter i ett särskilt konvent hösten 2000. Här
beslöts att den inte kommer att få någon lagligt bindande
kraft utan stannar vid att bli en principdeklaration. En ståndpunkt som bland annat fördes fram av den svenska regeringen.

Valdeltagandet lågt
bland utländska medborgare
Stora skillnader mellan invandrargrupper
Utländska medborgare har utnyttjat den lokala rösträtten
överlag i mycket begränsad omfattning (Hammar 1990). I
Sverige har valdeltagandet som vi sett sjunkit från första valet
1976, då 60 procent av de utländska medborgarna röstade i
kommunalvalet till 1998, då endast 35 procent deltog. I de
danska valen 1978, då endast nordiska invandrare hade rösträtt deltog 60 procent av dessa, det totala deltagandet låg
då på 73 procent. I lokalvalen 1981, då rösträtten utvidgats
även till övriga utländska medborgare, var valdeltagande 61
procent bland de invandrade. I Norge, som också har lokal
rösträtt för utländska medborgare sedan slutet av sjuttiotalet, har deras valdeltagande legat på omkring hälften av de
inföddas, i valet 1983 43 procent jämfört med 79 procent
för norska medborgare.
I Nederländerna fick utländska medborgare med mer än
fem års bosättning rösträtt i lokala val 1986. Då hade de haft
rösträtt i s.k. grannskapsråd i Rotterdam och Amsterdam sedan
början av åttiotalet. Deltagandet i dessa val hade varit mycket
lågt, endast mellan 12 och 20 procent. I det första riktiga
invandrarvalet 1986 var deltagandet relativt lågt, endast 40
procent i genomsnitt. Deltagandet var betydligt högre i städerna, runt 70 procent (Rath/Layton-Henry 1990).
En jämförelse mellan olika medborgargrupper visade att
turkiska medborgare deltog i högre utsträckning än t.ex.
marockanska, 70 mot 35 procent. En anledning till de senares
låga deltagande var möjligen att den marockanske kungen,
Hassan II, hade uppmanat sina utflyttade undersåtar att inte
rösta. Vid det andra valet 1990 deltog 50 procent av turkarna, 30 procent av marockanerna (kung Hassan blandade
sig inte i valet den gången) och 25 procent av surinameserna.
Även bland infödda sjönk valdeltagandet 1990 – till drygt 60
procent. Deltagandet bland de holländska medborgare, som
kommer från Antillerna, Moluckerna och Surinam har även
det legat under genomsnittet. Undantaget är staden Haag
1982, då dessa gruppers valdeltagande översteg medborgares med holländskt ursprung genom en intensiv kampanj för
röstande på etniska kandidater.
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Valdeltagandet i Storbritannien är inte riktigt jämförbart
med länderna ovan eftersom man där har majoritetsval och
de röstberättigade med utländsk bakgrund oftast är medborgare i landet (Hammar 1990). På sextiotalet när den första
forskningen kom igång visade den på ett mycket lågt deltagande från olika etniska grupper, ibland inte högre än 13
procent (Rath 1990). Men deltagandet har ökat sedan dess,
speciellt för invandrare från asiatiska länder, vars deltagande
ibland är lägre, ibland högre än medborgare med brittiskt
ursprung. Immigranter från Västindien deltar emellertid i
mindre utsträckning än invandrare från Asien eller infödda
britter.
På sextiotalet avstod ungefär hälften av samväldesimmigranterna i Storbritannien från att registrera sig, något som
här alltså inte sker automatiskt som i de nordiska länderna.
Men 1983 hade situationen ändrats. Då registrerade sig 79
procent av de asiatiska immigranterna och 76 procent av de
afrokaribiska – att jämföra med ett genomsnitt av 81 procent registrerade. Det faktiska valdeltagandet bland dessa
registrerade varierade stort mellan valdistrikt, vilket avspeglade graden av konkurrens mellan kandidaterna. Många platser ansågs redan säkrade för något av partierna, vilket kan ha
minskat valdeltagandet. Det faktum att ett ökande antal kandidater kom från minoritetsgrupper kan å andra sidan bidragit till ett ökat valdeltagandet.
Ett tämligen lågt valdeltagande tycks alltså snarare vara
regel än undantag när det gäller den utvidgade rösträtten för
utländska medborgare i lokala val.
Utfallet från valdeltagandet bland de utländska medborgarna i de nordiska länderna har varit betydligt under genomsnittet för alla röstberättigade (Hammar 1990). I Sverige var
deltagandet 1976 30 procent under genomsnittet, 1985 40
procent under. I Danmark var det 1981 12 procent under
och 1985 17 procent under genomsnittet. I Norge var det
1983 27 procent under. Så trots att både Sverige och Danmark hade ett valdeltagande på ca 60 procent i de första
valen var det en större prestation i Danmark, där genomsnittet bland samtliga röstberättigade låg på 73 procent, än i
Sverige där valdeltagandet totalt var 90 procent.
En förklaring till de danska resultaten kan ligga i valsystemet. Danmark har personval, vilket kan höja andelen röstande utländska medborgare. I Sverige har man gemensam
valdag för kommunala och nationella val. I Danmark och
Norge har man skilda valdagar för de lokala och nationella
valen, vilket tenderar att minska deltagandet i de lokala valen
till ca 75 procent jämfört med svenska 90 procent.
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Valsystemet påverkar deltagandet
Även den danska forskaren Lise Togeby visar att invandrarna
i Danmark röstar i högre utsträckning än i andra länder, där
de har lokal rösträtt (Togeby, 1999). Hennes förklaring är
att det hänger ihop med det danska personvalet. Det tycks ha
uppmuntrat en kollektiv mobilisering, som saknats i Sverige.
I ett antal danska städer har vissa etniska grupper mobiliserat starkt och till och med överträffat de infödda danskarnas
röstande.
Eftersom Danmark har skilda valdagar för val till Folketinget och till kommunerna är det fler frågor som kommer
upp på dagordningen i lokalvalen än i de flesta andra länder.
Valsystemet gör dessutom att väljarna faktiskt kan få in en
kandidat som befinner sig långt ner på listan, utan att det
krävs så många röster. Den politiska strukturen i Danmark är
alltså mer öppet för nya grupper än t.ex. den svenska.
Bland de olika invandrargrupperna i Danmark är turkarna
den största. Turkiska invandrare kom som arbetskraft redan
på sextiotalet. Togeby har jämfört valdeltagandet bland två
stora grupper, turkar och libaneser i Århus och Köpenhamn,
där de allra flesta bor. I Århus bor turkarna än mer koncentrerat än i Köpenhamn och där är de också mer välorganiserade. Den turkiska gruppen har vuxit framför allt genom
anhöriginvandring. De allra flesta kommer från landsbygden
i centrala Turkiet och lever koncentrerat i ett fåtal storstadsområden, de allra flesta i sydvästra delarna av Köpenhamn.
Jämfört med andra invandrade grupper har turkarna högre
förvärvsfrekvens och även högre grad av fackligt deltagande.
Detta gäller även de turkiska kvinnorna. Få turkar har emellertid valt att ansöka om danskt medborgarskap.
Libaneserna kom senare än turkarna, de flesta kom som
flyktingar på åttiotalet. I den libanesiska gruppen finns ett
stort antal statslösa palestinier. De största koncentrationerna
av libaneser finns i Århus, Köpenhamn och Odense. I Århus
lever 75 procent av dem i Gellerup-området. Förvärvsfrekvensen bland libaneserna är relativt låg, särskilt bland kvinnorna. Fler libaneser än turkar har emellertid ansökt om
danskt medborgarskap.
Grupperna har flera likheter konstaterar Togeby; båda
kommer från Mellanöstern, de är mer mörkhyade än de flesta
danskar, de är muslimer och deras könsrollsmönster skiljer
sig signifikant från den danska normen. Förutsättningarna
för kollektiv mobilisering är sannolikt bättre för turkarna än
för libaneserna och bättre för grupperna i Århus än i Köpenhamn. Det turkiska sociala nätverket är antagligen starkare
än det libanesiska. Turkarna är i Danmark på grund av frivil-
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lig invandring, de lever koncentrerat i utvalda stadsområden
och de organiserar sig i mycket högre utsträckning än libaneserna.
När hon tittar på andra invandrade nationaliteter i Danmark ser hon att pakistanierna i Köpenhamn röstar i samma
utsträckning som infödda köpenhamnsbor och pakistanier
och turkar i Århus lika mycket som infödda århusbor. Som
jämförelse nämner Togeby att valdeltagandet från de röstberättigade med turkiskt ursprung i Sverige inte var mer än 39
procent i valet 1998. Även andra grupper i Köpenhamn som
invandrat från Ghana, Algeriet, Brasilien och Irak och grupper från Somalia, Libanon och Vietnam i Århus visade tecken
på mobilisering. Varför grupperna i Köpenhamn mobiliserat
är oklart, i Århus menar Togeby att en av förklaringarna finns
i det koncentrerade boendemönstret och att grupperna är
relativt stora. I Köpenhamn bor de mer splittrat.
Det lägsta valdeltagandet bland libaneserna visades i
Köpenhamn bland dem som saknar danskt medborgarskap
och det högsta deltagandet återfanns bland libaneserna i
Århus som levde i det mest koncentrerade området. Den
närmast liggande tolkningen är att det var en konsekvens av
en kollektiv mobilisering i Århus.
Vad gäller turkarna var det mest intressanta att unga kvinnor röstade i högre utsträckning än unga män samtidigt som
äldre kvinnor deltog i lägre utsträckning. Turkarnas deltagande liknade i själva verket de infödda danskarnas. Det allra
högsta valdeltagandet återfanns bland turkar i Århus, som
levt där i många år och som bodde i områden med många
turkiska invånare. Det lägsta fanns bland turkar som bor i
Köpenhamn i områden med få invandrare och som levt i
Köpenhamn endast en kortare tid och som dessutom behållit sitt turkiska medborgarskap.
Boendekoncentrationen tycktes ha betydelse både i Köpenhamn och Århus vad gällde turkarna medan medborgarskap
endast spelade in i Köpenhamn. Avsaknaden av relation mellan valdeltagande och medborgarskap både för libaneser och
turkar i Århus är särskilt intressant i jämförelse med svenska
och norska studier som mycket tydligt visar att invandrare
med svenska eller norska medborgarskap röstar signifikant i
högre utsträckning än icke-medborgare.
Det var alltså turkarna som överraskade mest och då främst
de unga kvinnorna. De som röstade i högst utsträckning
var kvinnor med jobb, danskt medborgarskap, goda danska
språkkunskaper och som kunde formulera ett klagomål ifall
de kände sig illa behandlade. Vad beträffar turkiska kvinnor
resulterar kulturell integration i det danska samhället i ett
högre valdeltagande. Detta gäller däremot inte männen, sna-
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rare tvärtom. Boendekoncentration och medlemskap i etnisk
organisation spelade in både för kvinnor och män. Med
ökande danska kunskaper ökar deltagandet för kvinnorna
medan det minskar en aning för männen. De lägsta noteringarna representeras av unga män och kvinnor som lever
i områden med få invandrare och som har dåliga danskkunskaper. De högsta noteringarna gäller medelålders män som
lever i områden med många turkar, oavsett danska språkkunskaper, och kvinnor i samma typ av områden med goda
danskkunskaper.
Slutsatsen är att för turkarna fungerar den kollektiva mobiliseringen både för män och kvinnor men att kvinnorna därtill påverkas av sin kulturella integration i det danska samhället. Togeby sammanfattar att röstdeltagandet bland turkiska
kvinnor visar tydliga tecken på individuell kvinnlig frigörelse
medan den kollektiva mobiliseringen har större betydelse för
männen
Den kollektiva mobiliseringen har varit signifikant starkare
bland turkarna än bland libaneserna, även om det också finns
tydliga tecken på kollektiv mobilisering bland libaneserna i
Århus. Den kollektiva mobiliseringen bland turkarna i Århus
är vidare starkare än i Köpenhamn och det finns få spår av
mobilisering grundad på individuell integration bland turkiska män – i motsats till de turkiska kvinnorna.
Det är ingen tvekan om att det relativt högre valdeltagandet bland vissa etniska minoriteter i Danmark är ett resultat
av kollektiv mobilisering i vissa städer. Det danska valsystemet skapar en struktur med möjligheter som gynnar kollektiv mobilisering. Det kan räcka med ett begränsat antal röster
för att få in en kandidat som placerats långt ner på en lista. I
valet i Århus 1993 räckte det t.ex. med drygt 400 röster för
att få in den sista kandidaten. De stora minoritetsgrupperna
tycks ha förstått detta. Gruppernas speciella situation spelar
också in och mobilisering tycks ha förekommit framför allt
bland de äldre grupperna av arbetskraftsinvandrare, turkar
och pakistanier, medan den är sällsynt bland äldre flyktinggrupper. Kanske ligger förklaringen i att dessa grupper allmänt är för små och lever alltför splittrat.

Boendekoncentrationen
bidrar till mobilisering
Togeby är överraskad över att boendekoncentrationen i vissa
stadsområden tycks spela in positivt. Antagligen är förklaringen att där finns starka sociala nätverk vilket bidrar till
mobiliseringen. Detta stämmer väl överens med vad man
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känner till om integration och mobilisering bland invandrargrupper i USA, men går på tvärs mot data i Sverige som
antyder att valdeltagandet minskar med boendekoncentrationen, och att man där vill förklara det med bristen på kontakt
med det svenska majoritetssamhället.
Den största skillnaden mellan Danmark och Sverige är att
valdeltagandet i en del invandrargrupper i Danmark är lika
högt som bland infödda danskar medan samtliga invandrargrupper i Sverige har ett lägre valdeltagande. Det är också
anmärkningsvärt att medborgarskap inte tycks spela någon
betydande roll för valdeltagandet i Danmark. Anledningen
tycks vara att i Sverige baseras mobiliseringen primärt på
individuella resurser medan mobiliseringen i Danmark också
varit kollektiv och att den senare underlättats av boendekoncentrationen. Den senare tycks kunna påverka åt båda hållen
menar Togeby, då hon jämför Sverige och Danmark. Förklaringen kan vara att i Sverige bor över hundra etniska grupper, relativt nyanlända i landet, i det koncentrerade området,
medan i Danmark finns ett mer ghettoliknande boende där
en enskild etnisk grupp dominerar, en grupp som i fallet med
turkarna levt i landet under lång tid.

Deltagande med förhinder
Sverige – en tradition
av högt valdeltagande
Valdeltagandet sjönk drastiskt, enligt mångas bedömningar,
i 1998 års val. Nedgången med drygt fem procentenheter i
såväl riksdagsval som kommunalval var ovanligt stor jämfört
med de förhållanden som rått vad gäller deltagande i demokratiska institutioner i Sverige sedan sjuttiotalet. Då låg valdeltagandet över 90 procent, vilket var mycket högt för att
vara ett land utan röstplikt. Nedgången har gått i etapper
från slutet av åttiotalet då det sjönk med fyra procentenheter
och i valet 1998 då det sjönk ytterligare med fem, sex procentenheter. Valresultatet innebar att 1 228 541 röstberättigade svenska medborgare avstod från att rösta i riksdagsvalet.
Bland de naturaliserade svenska medborgarna sjönk valdeltagandet ännu kraftigare, till 67 procent, dvs. 13 procentenheter lägre än vid valet 1994.
Vissa forskare menar att detta är ett trendbrott och tecken
på att demokratins institutioner vacklar. Andra ställer i stället
frågan hur det kunde komma sig att valdeltagandet i Sverige
tidigare under sextio- och sjuttiotalen jämfört med andra
västdemokratier var så högt.
Nedgången i valdeltagande bland utländska medborgare
var, som Folke Johansson visar i sin studie (Utanför demokratin?, del 2), mätt, i procentenheter ungefär lika stor som
bland svenska medborgare i riksdagsvalet eller i de olika kommunvalen. Ser man i stället till den relativa avtappningen av
aktiva väljare var den snarare dubbelt så stor. Medan ungefär
en väljare av sexton som röstade i riksdagsvalet 1994 avstod
från att rösta 1998, var det genomsnittligt en väljare av åtta
som röstade i kommunvalet 1994 som inte röstade 1998. Då
med reservationen att det inte är samma väljare 1994 som
1998, populationerna skiljer sig åt – i vissa grupper ganska
betydligt.
En del av de utländska medborgare som ingick i valet 1994
kan ha blivit svenska medborgare 1998, andra kan ha lämnat landet samtidigt som kategorin utländska medborgare
fyllts på av relativt nyanlända invandrare. Gruppen »utländska
medborgare« kommer med andra ord sannolikt att variera
mer än gruppen »svenska medborgare« över tid. Eftersom
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man kan anta att deltagandet i politiken varierar med vistelsetid i landet, kommer sannolikt valdeltagandet bland utländska medborgare alltid att ligga något under det bland svenska
medborgare.
Under perioden sedan 1976, då valdeltagandet allmänt låg
över 90 procent, har som Folke Johansson visar, genomsnittligt var nionde röstande svensk medborgare i riksdagsvalet
fallit bort medan närmare varannan av de röstande utländska medborgarna slutat rösta. Trenden nedåt är otvetydig när
det gäller de röstberättigade utländska medborgarna medan
den varierar något vad gäller riksdagsvalen och de svenska
medborgarna i kommunvalen. Det allt lägre valdeltagande
som nu noteras i kommunalvalen beror väsentligen på lägre
valdeltagande bland utländska medborgare konstaterar Folke
Johansson.

Många avstår från att rösta
i utsatta bostadsområden
Storstadsutredningen observerade redan i en analys av 1988
års val markanta skillnader i valdeltagande mellan olika stadsdelar i storstäderna, där lågt valdeltagande kopplades till
social och ekonomisk utsatthet. När siffrorna över valdeltagandet i valet 1998 presenterades kunde man anta liknande
samband, valdeltagandet var påtagligt lägre i s.k. utsatta
storstadsområden.
I stadsdelen Rinkeby, Stockholm, röstade 35,1 procent av
samtliga utländska medborgare i kommunalvalet 1998 jämfört med 61 procent av de svenska medborgarna. I vissa valdistrikt i Skärholmen, Husby och Rågsved deltog endast mellan 26 och 33 procent av de utländska medborgarna, jämfört
med mellan 60 och 70 procent av de svenska (Integrationsförvaltningen 1998). I valdistrikt i Bergsjön och Gunnared,
Göteborg, var valdeltagandet 19,8 respektive 23,8 procent
bland utländska medborgare, en nedgång i båda områden på
över tio procentenheter från föregående val (Jonsson, Christer, Integrationsverket 1999).
Fallstudien över Örebro i vår undersökning visar på tydliga
samband mellan s.k. utsatta och invandrartäta bostadsområden och lågt valdeltagande. Invandrartätheten är emellertid
inte så markant, andelen utländska medborgare eller utrikes
födda bland de röstberättigade är aldrig över en fjärdedel.
Andelen utländska medborgare ligger runt 10–14 procent,
andelen utrikes födda som mest runt 24 procent. Den överväldigande majoriteten i dessa områden är alltså infödda
svenska medborgare.
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Valdeltagandet bland utländska medborgare som 1994 var
44,3 procent, över riksgenomsnittet på 40 procent, sjönk vid
kommunalvalet 1998 till 32,5 procent i Örebro, alltså under
riksgenomsnittet på 35 procent.

Stora skillnader mellan olika grupper
Valdeltagandet bland utländska medborgare har emellertid
allmänt sett sjunkit kraftigt från de 60 procent som röstade
1976, första gången som utländska medborgare fick rösträtt
i kommunal- och landstingsval, till de 35 procent som deltog i kommunalvalet 1998. Statistiska centralbyrån visar i sin
specialundersökning av utländska medborgares valdeltagande
vid kommunalvalet 1998 att det är stora variationer mellan
olika medborgarskapsgrupper.
Totalt fanns inför valet 1998 drygt 342 000 utländska
medborgare med kommunal rösträtt, de utgjorde 5 procent
av samtliga invånare med kommunal rösträtt. Urvalet vid
SCB:s registerundersökning är drygt 27 000 personer, men
trots det stora urvalet räcker det inte till för att särredovisa
samtliga nationaliteter som finns i landet.
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Totalt röstade 78,6 procent av samtliga röstberättigade i
kommunalvalet 1998 – att jämföra med valdeltagandet bland
de utländska medborgarna på 35 procent. Medborgare från
Tyskland och Chile visar det högsta valdeltagandet med 49
respektive 47 procent., medan medborgare från f.d. Jugoslavien uppvisar ett extremt lågt deltagande med 19 procent.
Andra medborgargrupper med lågt deltagande är irakier och
polacker, 26 respektive 27 procent.
De olika medborgarskapsgrupperna visar således stora skillnader i valdeltagande. Samtliga visar emellertid på en nedgång från det första valet 1976 till 1998. En nedgång som
alltså sammanfaller med beteendet bland svenska medborgare. Nedgången i vissa grupper är emellertid påtagligt större
än bland andra. Brittiska medborgare i Sverige röstade t.ex.
i jämförelsevis stor utsträckning 1976, ett deltagande som
nästan halverats. Jugoslaviska medborgare står emellertid för
den allra största nedgången, från 66 procent 1976 till 19
procent 1998.

Kvinnor röstar i högre utsträckning
SCB hade i sin registerundersökning tillgång till ett antal
bakgrundsvariabler förutom medborgarskap; kön, ålder, civilstånd och inkomst. Kvinnor har alltsedan rösträtten utvidgades att gälla även utländska medborgare röstat i större
utsträckning än män. Skillnaderna har ökat från ett par procentenheter 1976 till omkring fem procentenheter vid de
senaste valen. Även bland svenska medborgare har valdeltagandet varit högre bland kvinnor än bland män, men där har
skillnaden varit mindre. Kvinnor från Finland, Polen och Turkiet hade omkring tio procentenheter högre valdeltagande
än män från dessa länder. När det gäller de riktigt lågröstande som f.d. Jugoslavien, Irak, Iran fanns däremot inte
dessa skillnader mellan könen, inte heller bland chilenare och
tyskar som röstar i relativt stor utsträckning.
Liksom bland svenska medborgare röstade kvinnor något
mer i yngre åldrar jämfört med männen som röstade något
mer i högre åldrar. Bland de utländska kvinnorna var andelen
röstande högst i åldrarna mellan 50 och 60 år. Gifta personer
har allmänt ett högre valdeltagande än icke gifta, både bland
utländska och svenska medborgare – skillnaden är här mest
tydlig bland männen. Ju högre inkomst desto större andel
röstande, bland utländska såväl som bland svenska medborgare. I inkomstgruppen »200 000 kr eller över« röstade 48
procent av de utländska medborgarna.
SCB kunde också påvisa regionala skillnader i sin under-
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sökning. Det högsta valdeltagandet bland utländska medborgare återfanns i Norrbottens län, där nära 40 procent deltog
i valet. Även i Stockholms län var valdeltagandet relativt sett
högt medan det låg under 30 procent i Blekinge, Gävleborgs
och Västernorrlands län.

Varför sjunker valdeltagandet?
Vad kan det då vara som gör att utländska medborgare inte
utnyttjar sin rösträtt i de kommunala valen? Eftersom vi sett
en tydlig nedgång också bland svenska medborgare, kan vi
börja där. Vad finns det för orsaker bakom det allmänt sjunkande valdeltagandet?

Socialt och politiskt utanförskap
Demokratiutredningen fick som tilläggsdirektiv efter valet
1998 (Dir. 1998:100)att försöka klarlägga vad som hänt. I
Valdeltagande i förändring (SOU 1999:132) ställde Martin
Bennulf och Per Hedberg frågorna om det lägre valdeltagandet innebär att den svenska demokratin håller på att urholkas
och om nedgången sker i lika stor utsträckning i olika sociala
grupper eller om det är i särskilda grupper av befolkningen
som man kan finna en särskilt markant nedgång.
Valdeltagande i procent bland utländska medborgare i kommunfullmäktigvalen 1976–1998.
Efter medborgarskapsland.
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Bennulf och Hedberg hänvisar bland annat till en analys av
valdeltagandet i 37 länder (Franklin 1996). Man fann där att
faktorer som påverkade valdeltagandet kunde vara individens
sociala resurser och politiska engagemang men också och än
mer, faktorer som kulturella skillnader mellan länder, skillnader mellan politiska system och valsystem. Att vara t.ex.
svensk eller amerikan förklarade mer av skillnaderna mellan
länderna än om man är intresserad av politik eller inte.
När det gäller faktorer som allmänt påverkar valdeltagandet, som valsystem, röstplikt, möjlighet att poströsta m.m.,
så har vi redan de mest gynnsamma förutsättningarna. Dessa
förklarar alltså knappast det sjunkande valdeltagandet – men
däremot att vi fortfarande har ett relativt högt valdeltagande.
De förändringar av valsystemet som vi haft mellan 1994
och 1998, till ett slags personval i kombination med partival
och en mandatperiod som förlängts från tre till fyra år, kan
lika väl tänkas höja valdeltagandet som sänka det, menar
Bennulf/Hedberg. Förklaringarna till det sjunkande valdeltagandet måste sökas på annat håll, antingen hos partierna, i
valrörelserna eller hos de röstberättigade själva.
Här har forskningen noterat att partiernas grepp om väljarna har minskat. Alltfler väljare byter parti och alltfler
bestämmer sig i sista stund. Valrörelserna har därmed blivit
viktigare. Misstroendet mot partier och politiker har ökat
och kan vara en förklaring till nedgången. Engagerade valrörelser skulle då kunna kompensera den minskade partiidentifikationen och ökande misstron. Men valrörelsen 1998 var
enligt många bedömare ganska ointressant, regeringsfrågan
var i praktiken redan avgjord och det var svårt att hitta riktigt
partiskiljande frågor. Här fanns alltså ingen kompensation att
hämta. Men tecknen på ett minskat valdeltagande har funnits länge och kanske ska man fråga sig varför valdeltagandet
var så högt under de tidigare decennierna.
I de flesta av västdemokratierna har forskningen som vi
tidigare nämnt kommit fram till att sociala faktorer spelar viss
roll för valdeltagandet. Befinner man sig i en sämre social
position tenderar man att rösta i mindre utsträckning än
människor som befinner sig i en bättre position. Frågan som
Bennulf och Hedberg ställer är om valdeltagandets sociala
bas har förändrats. Sjunker valdeltagandet lika mycket i alla
socialgrupper eller finns det tydliga skillnader mellan socialgrupperna?
De statistiska analyserna visar att det lägre valdeltagandet
slår igenom bland samtliga väljargrupper vad gäller ett antal
individbundna faktorer; bland både män och kvinnor, bland
boende i samtliga typer av bostadsorter, bland gifta såväl som
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ensamstående och i stort sett i samtliga åldersgrupper. Det
sjunkande valdeltagandet är mer accentuerat i vissa sociala
grupper; framför allt bland förstagångsväljare, bland boende
i mindre tätorter och bland ogifta eller frånskilda personer.
När det sedan gäller socioekonomisk bakgrund blir emellertid bilden tydligare.
Demokratiteoretikerna framhåller ofta att de folkvalda inte
bara ska representera väljarna åsiktsmässigt utan också socialt.
Erfarenheter från alla samhällsskikt bör komma fram. Arbetarklassen i Sverige har alltid röstat i mindre utsträckning
än medelklassen, visar Bennulf och Hedberg. I rekordvalet
1976 röstade 94,2 procent av medelklassen och 89,6 procent av arbetarklassen. I valet 1988 hade skillnaden ökat från
4,6 till 9,6 procentenheter. I valet 1998 hade skillnaden ökat
än mer, valdeltagandet för medelklassen var då 87,6 och för
arbetarklassen 75,5 procent.
Särskilt kraftig var tillbakagången bland arbetslösa, som
röstade endast till 60,3 procent. Två av fem arbetslösa ställde
sig därmed utanför den demokratiska beslutsprocessen. Nedgången i valdeltagandet bland personer med mycket höga
inkomster låg däremot under en procentenhet, även om
man också kan se en nedgång bland grupper av högutbildade. Sambanden mellan social position och valdeltagande
har emellertid förstärkts mellan valen 1994 och 1998. Forskarna sammanfattar att valdeltagandet kan betraktas som en
klassfråga – arbetarklassen röstar i mindre utsträckning än
medelklassen. Skillnaderna mellan de båda var i det senaste
valet större än någonsin tidigare.
Den statistiska analysen visar ett tydligt samband mellan
sociala resurser och valdeltagande, det är de socialt resurssvaga, som stannat hemma och inte röstat. Det mönstret är
inte oväntat om man jämför med andra länder. Frågan är
varför Sverige skilt ut sig tidigare, varför även de resurssvaga
röstat i så stor omfattning? Här kommer forskarna fram till
att det tidigare fanns en starkt utvecklad samhällsnorm för
att delta i valen, en norm som slog igenom även i gruppen
resurssvaga väljare. Detta antas nu ha förändrats dramatiskt
1998. Forskarna menar att mycket tyder på att det skett en
normupplösning. Det fanns vidare i valet 1998 ett samband
mellan socialt och politiskt utanförskap, något man inte sett
tidigare. Bennulf och Hedbergs prognos är att valdeltagandet mycket väl kan sjunka ytterligare och att man måste se
detta som ett allvarligt problem för demokratin. Varför valdeltagandet sjunkit så mycket bland de socialt och politiskt
utanför förklaras däremot inte – dvs. om ickeröstandet är en
aktiv protest mot den förda politiken eller en uppgivenhet
inför en tillvaro som man inte tror sig kunna påverka.
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Utifrån och utanför
Det försöker emellertid Hanna Grahn Strömbom ta upp i sin
undersökning om invandrares (här utrikesföddas) och inföddas motiveringar till att inte rösta (Grahn Strömbom 2000).
Hon har intervjuat ett antal invandrade och infödda röstberättigade som inte röstat. Undersökningar av varför människor inte röstar är relativt sällsynta och förklaringarna till det
bristande valdeltagandet har ofta stannat vid de statistiska
samband som vi kan se ovan – med hänvisning till bristande
resurser, socioekonomisk status m.m. Hur de ickeröstande
själva förklarar sitt val vet vi inte mycket om.
Grahn Strömbom frågar sig bland annat om de invandrade röstberättigades motiv till att inte rösta skiljer sig från
de inföddas. Hennes intervjuer visar att det finns stora skillnader mellan inföddas och invandrades förklaringar till varför
de inte röstar. De senare för fram ett flertal invandringsrelaterade motiveringar, som gett upphov till bristande motivation och även till en aktiv ovilja att rösta. Faktorerna handlar
bland annat om den politiska situationen, om tidigare negativ
politisk erfarenhet eller att man inte känner sig som svensk.
Den svenska politiken uppfattas vidare som att den handlar
om alltför »små« frågor och man kan också vara missnöjd
med svenska politikers agerande visavi hemlandet.
De invandringsrelaterade faktorerna kan också finnas utanför den politiska sfären. Intervjupersonen kan ha upplevt
utanförskap i det svenska samhället och negativ särbehandling på arbetsmarknaden, vilket påverkar viljan att delta i
valet.
Erfarenheten från att ha invandrat och varit invandrare i
det svenska samhället kan också förstärka andra motiveringar,
men inte så att de invandringsrelaterade motiveringarna tar
över menar Grahn Strömbom, dessa intervjupersoner har
nästan lika många olika icke invandringsrelaterade motiveringar som de infödda respondenterna.
Både invandrade och infödda ickeröstande hade motiveringar som handlade om politiskt ointresse, att partierna är
alltför lika, att de själva inte kan identifiera sig med något
politiskt parti, att de känner misstro mot politiker, politikerna
missbrukar makt eller att de är besvikna på nedskärningarna
inom offentlig sektor etc. Dvs. motiveringar som hänger
samman med hur man värderar den politik som förts.
Fem av de ej invandringsrelaterade motiveringarna förekommer bland de invandrade respondenterna men inte bland
de infödda; har ej tid, avsaknad av press från omgivningen,
min röst kan ej påverka, saknar tillräcklig kunskap om politiken och samhället är för släpphänt mot brottslingar. Ett antal
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motiveringar förekommer bland de infödda och inte bland
de invandrade; ointresse på grund av uppväxt, ej beroende
av politiken, komplicerad politisk verklighet, demokratin har
urholkats, annan politisk vision, politiken skapar problem.
Två av motiveringarna i vardera gruppen har en del gemensamt; tillräcklig kunskap om politiken saknas och komplicerad politisk verklighet och båda vittnar om svårigheter att
orientera sig i politiken.
Grahn Strömbom drar slutsatsen att man definitivt kan tala
om ett invandrarspecifikt perspektiv. Det finns erfarenheter
som de invandrade bär med sig till Sverige, från andra politiska system och de har också banden till ursprungslandet.
Benägenheten att rösta kan dessutom påverkas av att man
inte känner sig som svensk. Det kan handla om planer på att
återvända till hemlandet men också om upplevt utanförskap
i det svenska samhället.
Den invandrade gruppens perspektiv är alltså mer komplext än de inföddas, även om grupperna också har många
likheter. Deras gemensamma motiveringar utgår huvudsakligen från en värdering av politiken, medan de invandrades
perspektiv har betydligt fler infallsvinklar än de infödda –
Grahn Strömbom talar om ett utifrån- och ett utanförperspektiv. Det räcker inte menar hon, att som många valforskare hittills gjort, låta invandrarskap eller tillhörighet till en
etnisk minoritet räknas som en av många lågstatusfaktorer
som leder till icke-deltagande på grund av brist på individuella resurser. Resurserna spelar in, vilket hennes intervjuer
visar, men det handlar också om invandrarnas levnadsvillkor
i det svenska samhället.
Faktorer som kan påverka är alltså bristande integrering,
dels på grund av den invandrades egen inställning men också
på grund av utestängningsmekanismer och diskriminering i
det svenska samhället. Tidigare erfarenheter kan uppenbarligen spela stor roll och även svårigheter att skaffa sig information om svensk politik m.m. på grund av bristande kunskaper
i svenska.

Vad säger våra delrapporter?

Har forskarnas förklaringar till nedgången i valdeltagandet
allmänt sett någon relevans för att förklara invandrade röstberättigades bristande valdeltagande? Grahn Strömboms intervjuundersökning antyder att det kan ha det, även om många
av förklaringarna utgår från förändringar i grupper av individer som förutsätts vara väl bekanta med det svenska politiska
systemet. Även om man varit folkbokförd i Sverige i tre år,
vilket är tidsvillkoret för att få lokal rösträtt, så är det inte
säkert att man haft möjlighet att sätta sig in i svensk partipolitik. Den tidigare utbredda uppfattningen i Sverige att
det är en medborgerlig skyldighet att delta i valen kan vara
något totalt obekant och främmande för en relativt nyanländ
invandrare, kanske med erfarenheter från ett helt annat politiskt system.

Bristande engagemang?
Frågan som Folke Johansson ställer är om individuella egenskaper i den situationen spelar en särskilt stor roll för engagemanget i politiken (Utanför demokratin? Del 2, Varför röstar
inte invandrarna?), och om utländska medborgare skiljer sig
från svenska medborgare i detta avseende. Hans undran är
också om utländska medborgare är intresserade av just kommunalval. Utifrån befintliga data försöker han också se om
den sociala omgivningen spelar någon avgörande roll för valdeltagandet, om det går att belägga att den sociala miljön
har samband med politisk aktivitet.
Johansson har utgått från undersökningar gjorda 1979,
1991 och 1998. Han jämför utländska medborgare med
svenska medborgare och ser om benägenheten att delta i
politiken har något samband med individuella faktorer som
kön, ålder, utbildning m.m. Han undersöker intresset för
politik i allmänhet, kunskapen om politik, framför allt på
kommunal nivå, förtroendet för olika aktörer i kommunen
och det politiska systemet i allmänhet, politisk aktivitet samt
ifall den sociala omgivningen har någon inverkan på den
politiska aktiviteten.
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Mindre intresserade
Med utgångspunkt i en svensk genomsnittskommun visar
Johansson att utländska medborgare är mindre intresserade
av politik i allmänhet än svenska medborgare. I någon mån
skulle detta kunna förklaras av ett lägre intresse bland nytillkomna grupper, något som inte varit möjligt att kontrollera
här. Förutom intresse kan kunskap om politik vara en förutsättning för deltagande i politiken och här är bilden mera
splittrad. Ungefär lika stor andel av båda grupperna anser sig
ha en klar bild av partiernas politik. Lika stora andelar säger
sig känna till någon kommunal politisk fråga. Däremot är
kännedomen om politiska kandidater ojämnt fördelad. Särskilt i undersökningarna 1991 och 1998 är den avsevärt
högre bland svenska än bland utländska medborgare.
Utländska medborgare är genomgående mindre intresserade än svenska medborgare av såväl rikspolitik som kommunalpolitik. De är däremot mer intresserade än svenska medborgare av politiska händelser utomlands. Det har inte varit
möjligt att kontrollera om detta intresse är liktydigt med
intresse för händelser i det tidigare hemlandet, något som
är sannolikt. Skillnaderna i intresse mellan utländska och
svenska medborgare ökar när det gäller rikspolitik men är i
huvudsak oförändrade när det gäller kommunalpolitik, samtidigt som de utländska medborgarnas valdeltagande sjunker
starkt i kommunalvalen.

Förtroendet skiftar
Förtroendet för politiker och tjänstemän på den kommunala
nivån sjunker påtagligt mer från 1991 till 1998 bland utländska än bland svenska medborgare. Man är i den gruppen
också mer beredd till utomparlamentariska manifestationer
för att få gehör för sina synpunkter. Samtidigt är de utländska medborgarnas förtroende för det politiska systemet i allmänhet lika stort (litet) som eller större än svenska medborgares. Något motsägelsefullt – kanske kan det tolkas som att
man anser att det svenska systemet fungerar i princip, men
att man ändå inte lyckas göra sig hörd i önskvärd utsträckning.
Aktivitet i form av försök att påverka kommunalpolitiska
beslut minskar något för svenska medborgare och minskar
möjligen mer drastiskt bland utländska medborgare från
1991 till 1998 – samma mönster finner Johansson när det
gäller om man för någon diskussion om kommunalpolitik
och om man är anhängare till något parti. Det som gör att
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utländska medborgare faktiskt röstar är framför allt egenskapen att vara partianhängare. De politiska partierna har därmed en mycket central roll för utländska medborgares politiska aktiviteter. Den allmänna nedgången för partierna vad
gäller medlemmar och anhängare har därmed sannolikt haft
stor betydelse för just valdeltagandet – inte minst i denna
grupp. För svenska medborgare spelar även andra faktorer
in.
En undersökning bland väljare i Stockholm visade att
bland svenska medborgare bidrog intresse för politik i allmänhet och egenskapen att vara anhängare av visst parti inte
oväntat till att man röstade. Bland de utländska medborgarna
i undersökningen röstade anhängare av ett politiskt parti i
avsevärt större utsträckning än övriga.

Omgivningens betydelse
Vad spelar då omgivningen för roll? Och skiljer sig olika nationella grupper åt vad gäller politisk aktivitet? Johansson visar
att kvinnor röstade i större utsträckning än män, högre familjeinkomst var förenat med högre röstande och att invandrare
från främst Chile och Tyskland röstade särskilt ofta medan
invandrare från Jugoslavien, Finland och Polen röstade i särskilt liten utsträckning, för övrigt ett mönster som i stort
sett överensstämmer med SCB:s specialundersökning (SCB
1999). Samband mellan röstande och hur lång tid man levt i
Sverige finns och förstärks när man kontrollerar för inkomst.
Det vill säga att längre tid i Sverige innebär oftast att man
har en högre inkomst och det är denna högre inkomst som
är den bästa indikatorn på att man är röstar i valen. Omgivningens roll visar sig i att ju högre medelinkomsten var i
den närmaste omgivningen desto högre var röstningsfrekvensen – men förvånande nog var effekten liten och gällde
endast Sverige utanför storstäderna. När det gäller storstäderna fanns sambandet inkomst i området och högre röstningsfrekvens bara i Göteborg. Johansson påpekar att Göteborg är mer socialt segregerat än övriga storstäder.

Ökat avstånd
Hans slutsats är att bilden inte är så ljus, när det gäller
invandrarnas politiska aktiviteter och syn på politiken. En
minskande andel anser sig ha en klar bild av vad partierna
står för, få känner till vilka kandidater som ställer upp i valen,
man är kritisk till den kommunala servicen, har litet förtroende för politiska aktörer, är tveksam till om det spelar någon
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roll vilket parti som har makten och man är mer positiv
än svenska medborgare till utomparlamentariska aktioner.
Dessa förändringarna är emellertid inte unika för utländska
medborgare, en liknande utveckling finner man också bland
svenska medborgare.
Johanssons förklaring till det sjunkande valdeltagandet följer samma linje som flera andra forskare, att det hänger samman med en förändring av normen, att allt färre idag har
uppfattningen att det är en medborgerlig plikt att rösta. Problemet här är att de som invandrat bara i begränsad utsträckning hunnit tillägna sig denna norm, en försvagning får därför än större effekt.

Politikens innehåll
Alla väljare får dessutom svårare att skaffa sig en klar bild
av de politiska alternativen, sannolikt beroende på att valkampanjerna blivit mindre inriktade på sakfrågor. En annan
infallsvinkel här, som Johansson inte tar upp, är politikens
innehåll. De politiska frågorna kanske känns ointressanta, de
berör sällan den egna vardagen. Partierna kanske inte skiljer
sig särskilt mycket, det krävs långt och idogt studium för att
urskilja de subtila skillnaderna i ståndpunkter. Vi återkommer till detta. En god kännedom om partiernas kandidater
i valen skulle kunna utgöra en motvikt, när valkampanjerna
inte längre väcker intresse konstaterar Johansson. Detta särskilt som vi fått ett slags personval. Men här visar det sig
att kännedomen om kandidaterna knappast ökar, snarare
tvärtom, särskilt för utländska medborgare. Det som här
möjligen balanserar är att det ändå finns ett visst intresse för
kommunala frågor och för utgången av valet.

Okänd röstningsnorm
En annan motvikt kan vara om man är anhängare till ett politiskt parti, det ökar benägenheten att vara aktiv. När andelen
partianhängare minskar så minskar också andelen som röstar. Den effekten blir särskilt stor i en grupp som invandrare
som inte i samma grad förvärvat röstningsnormen. Johansson poängterar just detta, att det som skiljer utländska medborgare från andra grupper av röstberättigade i kommunalvalet är att de inte vant sig vid att rösta. Röstningsnormen
är inte internaliserad genom lång erfarenhet och inte heller
som en effekt av utbildning.
Högre social status bidrar däremot till röstning – kanske
mer bland utländska än bland svenska medborgare, något
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som framgår av den stora effekt som familjeinkomst visat
sig ha på valdeltagande. Det som emellertid tycks vara mest
väsentligt för att främja valdeltagande är anknytningen till ett
politiskt parti.
Den sociala omgivningen påverkar däremot bara vid vissa
tillfällen de utländska medborgarnas valdeltagande konstaterar Johansson.

Sämre resurser?
Tendensen har varit att de invandrade invånarna blivit en
alltmer politiskt passiv grupp i den svenska demokratin. Per
Adman och Per Strömblad utgår i sin studie (Utanför demokratin? Del 3, Resurser för politisk integration) för det första
ifrån att människor som invandrat inte utgör något homogent kollektiv. Vissa har kommit från våra närmsta grannländer och levt här i flera decennier, andra har kommit långväga
ifrån och bara levt i Sverige några få år. Vissa bor i s.k. utsatta
bostadsområden, andra bor i mer resursstarka miljöer. En av
frågorna de ställer är om det i själva verket bara är människor från vissa delar av världen som hamnar utanför politiken? Eller om det är människor som nyligen invandrat eller
som bor i områden präglade av arbetslöshet och bidragsberoende, som tillhör den politiskt allt passivare delen av gruppen invandrade?
Deras uppgift har också varit att försöka förklara skillnaderna i politiskt engagemang mellan invandrade och infödda
svenskar. De frågar om de invandrade saknar kunskaper och
färdigheter som befrämjar politisk engagemang, om de i mindre utsträckning har tillgång till sociala nätverk som kan stimulera till politisk aktivitet eller om skillnaderna beror på
bristande politiskt intresse. Är de invandrade kanske inte tillräckligt motiverade för att ägna tid och kraft åt politisk verksamhet i Sverige?
Tidigare forskning antyder att de invandrades politiska
utanförskap blivit mer markant under nittiotalet – en förändring som man inte kunnat härleda till förändrade sociala bakgrundsförhållanden. Slutsatsen har varit att det svenska samhället i slutet av seklet erbjudit sämre möjligheter till politisk
integration än tidigare. Adman och Strömblad gör därför
jämförelser över tid mellan medborgarundersökningarna från
1987, 1997 och 1999 för att försöka förklara de ökade skillnaderna (Petersson m.fl. 1989, 1998).
De mäter politiskt deltagande enligt fyra olika dimensioner; valdeltagande, partiaktiviteter, kontakter och manifestationer. Med kontakter avser de aktiviteter där individen tagit
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kontakt med aktörer eller institutioner i samhället för att
påverka i någon fråga. Manifestationer kan vara att man skrivit på någon namnlista, att man bär kampanjmärke eller
demonstrerar för att väcka opinion. Brist på politisk aktivitet
kan emellertid vara svårtolkad, den behöver inte vara uttryck
för utanförskap och maktlöshet. Den kan vara ett resultat
av att man är nöjd med situationen, »hälsan tiger still«. För
att komma åt den inställningen mäter de även den enskildes
politiska självtilltro och uppfattningen om den egna förmågan att överklaga.

Mindre engagerade
När de undersöker hur de övergripande skillnaderna ser ut
mellan invandrade och infödda framträder en bild där de
invandrade för samtliga former av politiskt engagemang återfinns på en lägre nivå än infödda. Skillnaderna är statistiskt
säkerställda för alla former utom för partiaktiviteter. Andelen
partiaktiva är i båda grupperna mycket liten, men den är bara
hälften så stor bland de invandrade som bland de infödda.
Olika individuella egenskaper som kön, ålder och utbildning
kan tänkas spela in och därför kontrollerar de för dessa bakomliggande faktorer – men bilden kvarstår. Beläggen är alltså
goda för att det är just invandrarskapet som har samband
med en lägre grad av politiskt engagemang.

Ursprunget har betydelse
För att i någon mån komma åt skillnaderna inom gruppen
invandrade har de undersökt det politiska engagemanget
med avseende på vilken del av världen man kommer ifrån.
Det statistiska underlaget är otillräckligt för att kunna redovisa enskilda nationaliteter. Det har i stället delats in i »första, andra och tredje världen« (utan någon hierarkisk innebörd!), där den »första världen« innefattar invandrare från
Finland, Danmark och Norge, den »andra« invandrade från
övriga Europa, här Jugoslavien, Bosnien, Polen och Estland,
och »tredje världen«, utanför Europa, här Iran och Libanon.
Adman och Strömblad ställde upp hypotesen att de som
utvandrat från den »första världen« skulle vara mest politiskt
engagerade, eftersom det rör sig om stabila västerländska
demokratier, och bortsett från Finland, länder som språkligt
ligger nära Sverige. Hypotesen får ett visst stöd, de mest politiskt engagerade kommer från den »första världen«. De som
invandrat från den »andra och tredje världen« tycks överlag
vara något mindre politiskt aktiva. Invandrade från andra
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världen engagerar sig i särskilt liten grad i politiska kontakter
samtidigt som invandrade från tredje världen här är på ungefär samma nivå som infödda. Skillnader som kvarstår även vid
kontroll för invandringsår, dvs. hur länge man levt i Sverige.
Det finns alltså skillnader i politiskt engagemang inom
invandrargruppen. Det geografiska ursprunget har betydelse,
även om skillnaderna mellan dessa ganska stora kategorier
inte är så stora.

Vad betyder tiden man levt i Sverige?
Spelar det någon roll hur länge man levt i Sverige? Är det
bland de senast anlända invandrarna som de minst politiskt
aktiva återfinns – något man skulle kunna förvänta, med
tanke på att det tar tid lära sig språket och sätta sig in i de
politiska frågorna? Har de som levt länge i Sverige kommit
ikapp de infödda vad gäller politiskt engagemang – dvs. blivit
politiskt integrerade?
Analysen visar att ju längre tid man levt i Sverige desto
närmare kommer man de inföddas aktivitetsmönster. I fråga
om de flesta former av politiskt engagemang tycks de senast
anlända vara minst aktiva. De som bott i Sverige längst tid
befinner sig t.ex. mycket nära de inföddas nivå när det gäller
partiaktiviteter, manifestationer och politisk självtilltro även
om de invandrade generellt uppvisar ett lägre engagemang
än de infödda.

Bostadsområdets betydelse
Adman och Strömblad frågade också om det politiska engagemanget påverkas av omgivningen, dvs. det bostadsområde
där den invandrade bor? Valdeltagandet var ju som vi tidigare visade särskilt lågt i vissa s.k. utsatta bostadsområden.
Valforskningen har som vi också sett visat på samband mellan sociala och ekonomiska faktorer och valdeltagande när
det gäller svenska medborgare och det är lätt att föreställa sig
att politiskt utanförskap lätt följer av social utsatthet. Själva
koncentrationen av människor som befinner sig i en socialt
och ekonomiskt sämre situation än andra skulle kunna tänkas
förstärka den politiska passiviteten.
Med arbetslöshet som mått på den sociala situationen finner Adman och Strömblad inte att bostadsområdet har någon
påverkan på det politiska deltagandet eller den politiska självtilltron. Inte i något fall kunde de belägga någon negativ
områdeseffekt för gruppen invandrade. De kan alltså inte
dra slutsatsen att det i områden med hög arbetslöshet alstras
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sociala miljöer som ökar det politiska utanförskapet bland
individer som invandrat till Sverige.
Annorlunda är det för de infödda svenskarna. Här finner
de i fyra fall av sex säkra negativa områdeseffekter. De infödda
svenskarnas valdeltagande sjunker, liksom antalet politiska
kontakter, politiska självtilltro och deras tilltro till sin förmåga
att överklaga myndighetsbeslut i takt med att arbetslösheten i
bostadsområdet stiger. För de infödda svenskarna tycks alltså
boendet i s.k. utsatta bostadsområden kunna bidra till politisk passivitet. Oberoende av deras egen arbetssituation minskar deras delaktighet i demokratin när arbetslösheten stiger i
området.
För de invandrade fann Adman och Strömblad snarast
motsatta tendenser, antydan till positiva områdeseffekter vad
gäller politisk självtilltro och förmåga att överklaga. Bostadsområdet tycks alltså kunna påverka infödda och invandrade
på helt olika sätt.
Frågan är varför. Som forskarna visar finns en annan faktor med i spelet. I områden där arbetslösheten var hög hade
många av invånarna invandrat. Det kan alltså vara den höga
invandrarrepresentationen, som bidrar till de positiva effekterna på det politiska engagemanget, snarare än den höga
arbetslösheten.

Invandrades barn mer aktiva
Adman och Strömblad undersökte också hur det var ställt
med det politiska engagemanget bland de invandrades barn,
dvs. de som själva inte invandrat utan är födda i Sverige. Har
en allmänt lägre politisk aktivitet gått i arv till nästa generation? Deras resultat går tvärs emot denna negativa förväntan.
Inte beträffande någon form av politiskt engagemang som
här mätts var barnen till de invandrade mindre aktiva än de
infödda. Tvärtom är de i flera fall mer aktiva – det gäller t.ex.
kontakter, manifestationer, politisk självtilltro och förmåga
att överklaga.
Maktutredningen 1987 fann ett liknande mönster (Petersson, Westholm & Blomberg 1989). Det verkar alltså inte
vara någon tillfällig trend, knuten till vissa specifika generationer eller grupper av barn till invandrade, utan om ett samband som står kvar över tid. Det spelar heller ingen roll om
det är barn där båda föräldrarna har utländsk bakgrund eller
bara en. När det gäller gruppen ungdomar är mönstret likartat med ett undantag – röstning. Här visar de lägre grad av
politisk delaktighet än infödda. Detta samband mellan unga
åldrar och lågt valdeltagande finns emellertid även bland
infödda.
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Varför deltar inte invandrade?
Vad beror det då på, att invandrade deltar i politiken i mindre utsträckning än infödda? Inom forskningen söker man
gärna svaren bland tillgången på individuella resurser. Inom
den politiska sociologin fann man som vi redan konstaterat
tidigt att sociala skillnader inverkade på politisk aktivitet.
Individer med längre utbildning, arbeten med högre status,
högre inkomster etc. utnyttjar sina rättigheter att påverka
samhället mer än andra. Skillnader i socioekonomisk status
antas därför avspegla sig i skillnader rörande resurser av olika
slag.
De resurser som Adman och Strömblad ser på här är tid,
pengar och medborgerliga färdigheter. Bland de senare ingår
utbildning, språkkunskaper (här svenskkunskaper) men också
att man haft möjlighet att träna sina färdigheter i att t.ex.
författa skrivelser, förbereda möten, hålla anföranden. Men
det räcker inte att kunna delta, man måste också vilja delta.
Chansen att en person ska vilja engagera sig politiskt ökar om
han eller hon blir uppmanad att delta. Om man alltså finner
ett svagare engagemang bland invandrade så kan man anta
att det beror på att denna grupp allmänt har sämre resurser,
svagare intresse och mer sällan blir uppmanade att delta i
politiken.

Ojämlika resurser
Analysen visar här att de invandrade har sämre kunskaper i
svenska, vilket inte är förvånande, men de får också mindre
tillfällen till övning i medborgerliga färdigheter, har sämre
medborgerlig allmänbildning och för färre förfrågningar om
att delta i politiken. De har också lägre inkomster. Tillgången
på ledig tid är däremot en lika knapp resurs för både infödda
och invandrade. Förvånande nog skiljer sig grupperna inte åt
i fråga om politiskt intresse och samhällsintresse. De invandrade är inte mindre intresserade än infödda. Skillnaderna i
politiskt deltagande och politiskt självförtroende kan alltså
inte förklaras av skillnader i intresse.
När man undersöker de olika resursfaktorerna blir det tydligt att skillnader i politiskt engagemang mellan invandrade
och infödda bara i liten utsträckning kan förklaras av skillnader i inkomst. Däremot kan de övriga resurserna förklara
en del av ojämlikheten. Det Adman och Strömblad noterar
är vikten av goda kunskaper i svenska för politisk självtilltro
och förmåga att överklaga. Skillnaden mellan svenskspråkiga
invandrade och infödda svenskar är där liten. Övning i medborgerliga färdigheter tycks vidare särskilt viktig för att för-
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klara skillnader mellan invandrade och infödda ifråga om partiaktiviteter och kontakter. Invandrade som får möjlighet,
som studerande eller via arbetsliv eller föreningsliv, att träna
sig för ett politiskt deltagande visar också ett engagemang
som ligger mer i nivå med inföddas.
Ett undantag finns, där tillgången på dessa uppmätta resurser inte tycks påverka engagemanget så värst mycket och det
är just valdeltagande. Här spelar kunskaper i svenska viss roll
men i övrigt får man söka förklaringarna till det sjunkande
valdeltagandet på annat håll.
När man sedan undersöker vilken betydelse skillnader i
svenskkunskaper, övning i medborgerliga färdigheter, medborgerlig allmänbildning och politisk rekrytering har sammantaget visar det sig att skillnaden mellan invandrade och
infödda minskar kraftigt vad gäller partiaktiviteter, kontakter, manifestationer, politisk självtilltro och förmåga att överklaga. De invandrades svagare engagemang kan alltså helt
och hållet hänföras till deras relativa underläge ifråga om
kunskaper i svenska, möjligheter att få övning i medborgerliga färdigheter, medborgerlig allmänbildning och ifråga om
sannolikheten att bli rekryterad till politiska aktiviteter. Fortfarande dock med undantag för valdeltagande. Även efter
att man tagit hänsyn till den ojämlika fördelningen av dessa
resurser kvarstår en avsevärd skillnad mellan invandrade och
infödda ifråga om valdeltagande.

Vad förklarar bristen på valdeltagande?
Vad kan då ligga bakom det låga valdeltagandet? Som vi tidigare nämnt presenterar flera av forskarna i Demokratiutredningens rapporter förklaringarna att valdeltagandet gynnas
dels av att individen identifierar sig med och är engagerad i
något politiskt parti, dels av att han eller hon anser att valdeltagande är en medborgerlig plikt. Båda dessa faktorer borde
kunna spela in för att förklara skillnader mellan invandrade
och infödda. Admans och Strömblads analyser tillbakavisar
detta antagande. Visserligen stämmer det att invandrade i
något lägre grad identifierar sig med ett speciellt politiskt
parti, de är heller inte i samma grad som infödda bärare av
röstningsnormen. Men dessa skillnader är små och räcker
inte som förklaring.
Frågan är då om invandrade i allmänhet upplever kommunala val som mindre viktiga, vilket tidigare forskare varit
inne på. Här behövs fortsatta undersökningar om det är just
skillnader i intresse för lokalpolitiska frågor som kan förklara
skillnaderna i deltagandet i kommunalvalen.
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En annan fråga är hur man upplever frånvaron av rösträtt i
riksdagsvalen. Skiljer sig t.ex. valdeltagandet mellan invandrade som har rösträtt i riksdagsval, dvs. har blivit svenska
medborgare, och de som fortfarande är utländska medborgare? Det visar sig att sambandet mellan invandrarskap och
lågt valdeltagande försvagas markant när man tar hänsyn till
det formella medborgarskapet, men det försvinner inte helt.
Fortfarande finns en tydlig negativ effekt, även invandrade
som blivit svenska medborgare röstar i mindre utsträckning
än infödda.

Vad förklarar de ojämlika resurserna?
Adman och Strömblad konstaterar alltså att eftersom invandrade tenderar att ha sämre kunskaper i svenska, få mindre
övning i medborgerliga färdigheter, ha sämre medborgerlig
allmänbildning och i lägre grad bli politiskt rekryterade, tenderar de också att vara mer politiskt passiva och ha sämre
politiskt självförtroende.
Invandrade tycks alltså ha ett mindre resurskapital, något
som får negativa konsekvenser för delaktigheten i demokratin. Vad ligger då bakom den ojämna resursfördelningen,
varför har invandrade sämre tillgång till dessa resurser än
infödda?
Vi har redan identifierat det positiva sambandet mellan
social status och politiskt deltagande, de som tillhör den
bättre bemedlade medelklassen är vanligen mer politiskt
aktiva än de som tillhör arbetarklassen. Högutbildade står
vanligen politiskt starkare än lågutbildade. Socioekonomisk
status mäts vanligen utifrån utbildning, inkomst och klasstillhörighet. Utbildning och inkomst hade som Adman och
Strömblad visat bara begränsat förklaringsvärde här. Frågan
är vad klasstillhörighet betyder i vårt speciella sammanhang.
Andra undersökningar visar att den svenska arbetsmarknadens sociala skiljelinjer fortfarande avspeglar sig i olikheter
när det gäller möjligheter att nå inflytande i samhället. Arbetare är mindre aktiva politiskt än tjänstemän och uppger sig
också ha mindre tilltro till sin förmåga att påverka. Om det
nu är så att invandrade oftare hamnar i arbetaryrken kan individens position i yrkeshierarkin vara den felande länken i vår
orsakskedja. Nittiotalets statsfinansiella kris och ekonomiska
strukturomvandling förde vidare med sig stigande arbetslöshet och det blev en klar gräns mellan människor som hade
och inte hade arbete.
Vi vet att den ekonomiska krisen drabbade många som
invandrat hårt, speciellt grupper som kommit till Sverige
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relativt nyligen. Men det är inte bara så att bristen på arbete
påverkade deltagandet negativt utan man kan också anta att
förvärvandet av politiska resurser gynnas av att man finns
med i arbetslivet. Den som går utan jobb har färre möjligheter att öva sina medborgerliga färdigheter, hon eller han
går också miste om sociala kontakter och möjligheten att på
arbetsplatsen bli rekryterad till politiska aktiviteter. Här skulle
å andra sidan föreningslivet kunna kompensera brist på jobb.
Föreningslivet skulle kunna vara en väg till integration. Den
som står utanför både arbetsliv och föreningsliv har däremot
antagligen sämre förutsättningar att bli delaktiga i det svenska
samhället. Adman och Strömblad tar här inte upp invandrarorganisationernas roll, om deltagande i dessa väger lika med
deltagande i s.k. svenska föreningar. Vi återkommer med den
diskussionen i anslutning till fallstudien över Örebro. (Utanför demokratin? Del 7, Politiskt deltagande i Örebro kommun.)

Invandrade oftare i samhällets marginaler
Invandrarskap visar sig hänga samman med klasstillhörighet,
arbetssituation och även föreningsaktivitet. De invandrade
ligger som grupp betraktad sämre till i samtliga dessa
avseenden. De återfinns mer sällan i tjänstemannayrken, de
är i högre grad drabbade av arbetslöshet än infödda och de
är också mindre aktiva i föreningar än infödda svenskar. Det
visar sig att samtliga dessa bakomliggande faktorer har del i
de negativa sambanden mellan invandrarskap och sämre tillgång till resurser.
Tydligast framträder det när man granskar sambandet mellan invandrarskap och övning i medborgerliga färdigheter. Vi
visste redan innan att de invandrade i genomsnitt får sämre
möjligheter att öva medborgerliga färdigheter därför att de
finns i arbetaryrken, oftare är arbetslösa och mindre aktiva i
föreningslivet. Det senare får också effekter på politisk rekrytering, invandrade blir mer sällan än infödda värvade till politisk verksamhet – föreningslivet är här en viktig kanal.
Vad gäller övriga resurser spelar de bakomliggande faktorerna mindre roll. Även arbetslösa individer får t.ex. förfrågningar om deltagande i politiska aktiviteter. Arbetslöshet kan
heller inte förklara invandrades lägre medborgerliga allmänbildning. Admans och Strömblads tolkning blir att personer
som är arbetslösa, invandrade som infödda, endast har något
sämre kunskaper om politik än de som förvärvsarbetar. Även
klasstillhörighet och föreningsaktivitet har bara en marginell
betydelse i detta avseende. Det som är svårast att förklara
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är skillnader i svenskkunskaper. Här tycks inte de bakomliggande faktorerna förklara någonting. Kunskaperna i svenska
tycks inte avgöra den position den invandrade har på arbetsmarknaden, de tycks heller inte påverkas av om han eller hon
står utanför föreningslivet.
Den orsakskedja Adman och Strömblad får fram visar att
invandrade är sämre rustade ifråga om vissa socioekonomiska
och individuella resurser, något som får konsekvenser för
möjligheten att delta i det politiska livet. Det negativa sambandet mellan invandrarskap och politiskt engagemang är till
huvuddelen indirekt. De som invandrat är mindre aktiva i
politiska partier, tar färre politiska kontakter, deltar i färre
manifestationer, ger uttryck för lägre politisk självtilltro och
upplever sig mindre kompetenta att överklaga myndighetsbeslut. Detta beror på att de har sämre tillgång till fyra centrala resurser; kunskaper i svenska, övning i medborgerliga
färdigheter, politisk rekrytering och medborgerlig allmänbildning. Ojämlikheten kan delvis spåras till en ojämlikhet
ifråga om bakomliggande faktorer. Indirekt främjas politiskt
engagemang av en mer gynnsam position på arbetsmarknaden och delaktighet i föreningslivet. De invandrade har svårare nå dessa gynnsamma positioner, vilket i förlängningen
påverkar deras delaktighet i demokratin.
Men de invandrades svagare benägenhet att delta i valen
kan inte förklaras av den ojämlika resursfördelningen i samhället. Här antar emellertid Adman och Strömblad att det juridiska medborgarskapet har betydelse, de som blivit svenska
medborgare röstar i högre utsträckning i kommunala val. I
högre utsträckning – men inte i lika hög utsträckning som
infödda. De sammanfattar att de invandrades valdeltagande
inte gynnas av resurser på samma sätt som övriga former av
politiskt engagemang – något som de tycker är logiskt i och
med att röstning antagligen är den minst resurskrävande formen av politiskt deltagande.

Ökande skillnader – men…
Skillnaderna i politiskt engagemang mellan invandrade och
infödda har som vi tidigare noterat ökat under nittiotalet.
Adman och Strömblad jämför utvecklingen över tid, från
medborgarundersökningen 1987 till den som gjordes 1997
och konstaterar att skillnaderna mellan invandrade och
infödda för nästan alla formerna av politiskt engagemang
ökat; för kontakter, politisk självtilltro, förmåga att överklaga,
men i synnerhet för röstning. Ökningen är inte dramatiskt
stor men märkbar. Vad gäller manifestationer tycks skillna-
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derna vara ungefär desamma och ifråga om partiaktivitet kan
man ana en tendens till minskade skillnader, i och med att
partiaktiviteten minskat mer bland de infödda än bland de
invandrade.

Infödda har dragit ifrån
När de söker förklaringar finner de att arbetslösheten ökade
dramatiskt under nittiotalet, särskilt bland invandrade. När
de i analysen kontrollerar för bakgrundsfaktorer som kön,
ålder och utbildning visar det sig att utbildning spelar en
betydande roll i det här sammanhanget. Både 1987 och 1997
hade utbildning en tydlig positiv effekt på politiskt engagemang, bland invandrade såväl som bland infödda. Det som
hänt är att inföddas utbildningsnivå ökat märkbart mellan de
här undersökningstillfällena, medan invandrade befinner sig
på samma nivå som tidigare. Detta förklarar det mesta av de
ökade skillnaderna ifråga om kontakter, manifestationer och
politisk självtilltro. När det å andra sidan gäller partiaktiviteter har skillnaderna mellan invandrade och infödda minskat.
Här har de invandrades politiska intresse ökat mellan 1987
och 1997 medan nivån för de infödda är oförändrad. Resultatet är att infödda endast är obetydligt mer intresserade av
politik än invandrade. Det är alltså i huvudsak den höjda
utbildningsnivån för infödda som förklarar de ökade skillnaderna i politiskt engagemang.

Politiska integrationen ökar – med tiden
Admans och Strömblads slutsats är att det politiska engagemanget är ojämnt fördelat, de som invandrat till Sverige är
i mindre grad politiskt aktiva och har mindre tilltro till de
egna möjligheterna att påverka politiken än de infödda. Här
bekräftar deras studie tidigare forskning. De visar emellertid
att politisk integration ändå verkar vara något som kan uppnås. Ju längre tid en invandrad person levt i Sverige desto
mer politiskt engagerad tenderar hon eller han att vara. De
som varit i Sverige längst närmar sig de infödda i engagemang. Barnen till de invandrade är till och med ikapp och
mer engagerade.
Politisk integration är alltså möjlig men det är en process
som tar tid. Den gynnas också inte oväntat av resurser som
kunskaper i svenska språket och kunskaper om politik. Resurser som ingalunda är oföränderliga över tid, inget som är
avgjort av individens bakgrund utan som går att förvärva –
även om det tar tid.
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Trots detta kan det vara ett demokratisk problem om
invandrade som grupp är sämre representerade bland politiskt aktiva, om det innebär att deras åsikter inte kommer
fram i samma grad som övriga invånares. Adman och Strömblad jämförde därför svaren på ett antal centrala politiska sakfrågor och fann att de invandrade som grupp inte skiljde sig
märkbart från infödda. Reservationen här kan vara att det
kan finnas skillnader om man bryter ned invandrarkollektivet i mindre grupper, t.ex. efter medborgarskap. Ojämlikhet
leder till sämre resurser för att kunna delta i politiken. Men
fortfarande har vi ingen förklaring till det sjunkande valdeltagandet bland invandrade röstberättigade.

Vilka röstar inte?
Henry Pettersson visar att valdeltagandet bland utländska
medborgare i Örebro kommun sjönk mer än riksgenomsnittet, till 32,5 procent (Utanför demokratin? Del 7, Politiskt
deltagande i Örebro kommun). En början till förklaring kan
hänga samman med att gruppen förändrats, vissa utländska
medborgare har blivit svenska medborgare, nya flyktinggrupper har tillkommit – grupper som kan vara mindre röstbenägna. Frågan är naturligtvis då varför? Tiden i Sverige kan
spela in som vi sett ovan, politisk integration tar tid, dels kan
erfarenheter från tidigare hemlandet inverka negativt på viljan att rösta i svenska kommunalval. De svenska partierna har
en stor roll i sammanhanget, innehållet i politiken också kan
man förmoda.

Utsatta bostadsområden och lågt
valdeltagande
Pettersson, som i första hand gjort en statistisk beskrivning av
Örebro kommun, fann ett tydligt samband mellan områden
med relativt många invandrade invånare (i Örebro utgjorde
dessa emellertid aldrig mer än en fjärdedel) och sjunkande
valdeltagande. Något som ju överensstämmer med valresultaten i storstädernas utsatta områden.
Tabellen visar hur det även på kommundelsnivå framträder ett visst samband mellan andel utrikes födda och valdeltagande. De två kommundelarna Vivalla-Lundby och Mikael
har lägst deltagande i samtliga tre val, här är också nedgången
i valet 1998 mest markant. Haga kommundel har däremot
trots en relativt hög andel utrikes födda ganska högt valdeltagande, medan Vasa med låg andel utrikes födda har ett lågt
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valdeltagande. Bilden är alltså mer komplex. För Haga kan
förklaringen enligt Pettersson vara att det finns en segregation inom kommundelen, där finns både det invandrartäta hyresrättsområdet Oxhagen och området Björkhaga som
består av en blandning av ägande-, bostads- och hyresrätter
med få äldre, invandrare och personer med sociala problem.
I Haga finns av tradition flera valdistrikt med högt socialdemokratiskt röstande och högt allmänt valdeltagande, traditionell socialdemokratisk mobilisering således. Vasas låga
deltagande kan antagligen förklaras av en hög andel ensamstående och även många i yngre åldrar, kategorier som valforskningen noterat som lågröstande. De fyra landsbygdsdelarna och Adolfsberg-Mosjö har ett högt valdeltagande.
Invandrarna här är till övervägande del nordbor.
Sambanden blir emellertid ännu tydligare när man går ner
på valdistriktsnivå.
Av de tio valdistrikten ingick åtta bland de distrikt där nedgången i valdeltagandet var störst 1998. Två av valdistrikten
avviker, Almby 86 och Almby 87, här finns Brickebacken
där delar av området innefattar studentbostäder, dvs. med
en högre utbildningsnivå, lägre arbetslöshet m.m., men även
i dessa två distrikt var nedgången större än genomsnittet i
kommunen visar Pettersson.
De tre valdistrikt som hade högst andel utländska medborgare 1998, Längbro 45 (Oxhagen), Mikael 68 (Baronbackarna) och Mikael 74 (Markbacken), hade också störst inflyttning av utländska medborgare mellan åren 1994 och 1998.
Dessa områden har fått en stark tillströmning av nya flyktinggrupper, t.ex. i kontrast mot Brickebacken. De tio valdistrikten hade drygt 10 000 röstberättigade i valet 1998, drygt
11 procent av samtliga. De utländska medborgarna utgjorde
drygt 1 800 personer, motsvarande 46 procent av samtliga
röstberättigade utländska medborgare i hela kommunen –
vilket något visar på koncentrationen av utländska medborgare till just dessa områden.
De elva valdistrikten med högst valdeltagande i Örebro
kommun har med ett enda undantag varit desamma över de
tre valen under nittiotalet. Här är andelen utländska medborgare varit konstant låg under perioden, mellan 0,5 och 2,6
procent – att jämföra med kommungenomsnittet på 4,3 procent. Här är också nedgången i valet 1998 mindre än kommungenomsnittet, valdeltagandet ökade till och med i ett par
av distrikten.
Andelen utländska medborgare i de lågröstande valdistrikten överstiger inte 22 procent i valet 1998. Även när man
räknar med utrikes bakgrund utgör invånare med svensk bakgrund en klar majoritet i valdistrikten. Pettersson konstate-
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Andel utrikes födda 1998 och valdeltagande i kommunalvalen 1991, 1994 och 1998 i de
olika kommundelarna (procent)
Kommundel

Andel utrikes Valdeltagande Valdeltagande Valdeltagande
födda 1998
1991
1994
1998

Östernärke
Glanshammar
Tysslinge
Adolfsberg-Mosjö
Axberg

3,4
3,8
4,0
5,0
5,5

83,8
86,3
88,8
90.1
89,7

84,1
86,2
89,2
90,2
89,1

81,7
83,1
85,2
86,2
84,6

Olaus Petri
Almby Norrbyås
Vasa
Nikolai

8,3
8,9
9,5
9,7

84,4
86,3
82,2
83,9

84,7
87,6
82,9
83,6

78,5
82,4
75,9
78,2

Haga
Varberga-Kil
BrickebackenGällersta
Mikael
Vivalla-Lundby

15,1
17,2

86,3
82,5

87,0
83,6

80,8
76,6

18,3
20,8
24,4

80,5
80,0
79,7

83,3
82,7
80,3

76,8
73,2
70,6

Hela Örebro

11,2

85,3

85,8

79,8

Källa: SCB 1992, SCB 1995, SCB 1999a, SCB 1999f och Nicklasson 1999

rar att det låga valdeltagandet därför i första hand måste ses
som ett allmänt problem knutet till lägre utbildning, lägre
inkomst, arbetslöshet, låt social status, socialt utanförskap
etc. och inte ses som ett etniskt problem.
Resultaten från riksdagsvalen i olika valdistrikt överensstämmer nästan med kommunalvalen vilket antyder att andelen invandrare spelar en viss roll men att det finns andra faktorer som också är betydelsefulla.

Röstskolk – aktiv protest
En enkät som sändes till personer som inte röstat i ett av
områdena, Vivalla, visade att motiven för att avstå oftast var
att man kände misstro mot politiker eller ville protestera
mot samhället (40 procent). En lika stor grupp var »inte
intresserade« eller tyckte att »det inte spelade någon roll att
rösta«. Pettersson ställer frågan om inte dessa stora kommunala hyresrättsområden främst bebos av olika underpriviligierade grupper. Förutom rester av den svenskfödda arbetar-
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Valdeltagande och andel utländska medborgare i de tio valdistrikt som hade lägst valdeltagande och högst andel utländska medborgare 1998, 1994 och 1991 (procent)
Valdistrikt

ValdelUtländska
ValdelUtländska
tagande medborgare tagande medborgare
1998
1998
1994
1994

Valdeltagande
1991

Utländska
medborgare
1991

Mikael 74
Längbro 43
Mikael 64
Längbro 42
Längbro 45
Mikael 62
Mikael 63
Mikael 68
Almby 86
Almby 87

55,9
59,1
60,6
61,2
61,8
62,3
62,6
62,6
69,0
69,7

20,9
17,9
17,7
15,8
21,8
13,4
11,3
21,7
14,8
11,8

69,3
70,3
72,3
71,9
76,2
74,9
75,4
78,1
76,3
78,4

11,5
12,6
12,0
14,4
10,0
9,4
12,0
8,3
14,0
10,2

64,7
67,1
73,1
69,4
76,4
72,7
73,1
74,9
72,5
73,5

10,4
14,6
7,7
12,6
8,7
10,4
8,9
6,5
13,0
11,0

Kommunmedelvärde

85,3

2,9

85,8

3,0

79,8

4,3

Källa: Nicklasson 1999

klass som flyttade in när områdena var nybyggda och som
utmärktes av lägre inkomster och lägre utbildningsnivå än
genomsnittet, har vad han kallar Socialsveriges problembarn
och marginaliserade grupper till stor del hamnat i dessa
bostadsområden – av samma anledning som flyktinginvandrarna. De saknar ekonomiska resurser för andra upplåtelseformer än hyresrätt och de privata hyresvärdarna har varit
mindre benägna att ta emot dessa hyresgäster.
Områdena präglas av en svensk majoritet där många har
problem och är utanför och av relativt nyanlända flyktinggrupper; bosnier, f.d. jugoslaver, somalier och turkiska medborgare (där en del är assyrier/syrianer som till stor del blivit
svenska medborgare och kurder). Tidigare studier visade ett
klart samband mellan tiden man levt i Sverige och deltagandet i politiken. SCB:s specialundersökning visade att exempelvis f.d. jugoslaverna röstade i mycket liten utsträckning.

Varför röstar de inte
i utsatta bostadsområden?
Via intervjuer och samtal i fokusgrupper och enskilt har
Magnus Dahlstedt lyssnat på vilka erfarenheter personer
med utländsk bakgrund som själva är politiska aktörer i
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Valdeltagandet i kommunalvalet och riksdagsvalet 1994 och 1998 i de tio valdistrikt med
lägst valdeltagande i kommunalvalet (procent).
Valdistrikt

Valdeltagande
98 K

Valdeltagande
98 R

Valdeltagande
94 K

Valdeltagande
94 R

Mikael 74
Längbro 43
Mikael 64
Längbro 42
Längbro 45
Mikael 62
Mikael 63
Mikael 68
Almby 86
Almby 87

55,9
59,1
60,6
61,2
61,8
62,3
62,6
62,6
69,0
69,7

62,7
63,4
66,8
67,7
70,5
67,6
67,2
70,5
73,5
75,7

69,3
70,3
72,3
71,9
76,2
74,9
75,4
78,1
76,3
78,4

74,2
76,5
77,2
77,2
80,9
80,1
79,6
80,8
81,5
82,8

Kommunmedelvärde

79,8

81,9

85,8

87,2

Källa: Nicklasson 1999

vid mening, (representanter för politiska partier, tjänstemän,
företrädare för det civila samhället) har av sina och andras
försök att vara delaktiga i politiken (Utanför demokratin? Del
5, Marginaliseringens politiska konsekvenser). Han kommenterar att även om många var öppet kritiska mot mycket i politiken och flera misströstade inför den politiska apparaten ger
de ändå intryck av kampvilja och framtidstro snarare än uppgivenhet och hopplöshet. Något som delvis förklaras med
att de som han samtalat med trots allt inte tillhör de mest
marginaliserade.

Integration – nytt perspektiv
Dahlstedt påminner om att vi har bytt politiskt perspektiv.
Idag talar vi om integration och det sägs vara en ömsesidig
och dynamisk process med aktivt deltagande bland företrädare för såväl majoritetssamhället som för etniska minoriteter och andra grupper i samhället. Det är inte längre någon
ensidig anpassning från invandrares sida. I motsats till det
omhändertagande och utpekande av etniskt avvikande grupper om sägs ha kännetecknat den tidigare invandrarpolitiken
betonas nu vikten av långsiktighet, av att anlägga ett helhetsperspektiv och befrämja samtliga samhällsmedlemmars delaktighet och medansvar.
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Deltagande och egenmakt
Inom många områden förespråkas idag demokratiska reformer – medborgarnas delaktighet sägs vara en förutsättning
för social förnyelse. Storstadssatsningar ska bryta segregation och passivitet och stärka medborgarnas inflytande över
t.ex. kommunalpolitiken. Medborgarna (då inte medborgare
i strikt juridisk mening, utan medborgare lika med samhällsmedlem) ska tillåtas ta makten över det egna livet. I retoriken
finns ett skifte från ett ovanifrån till ett underifrånperspektiv.
»En idé som förefaller ligga särskilt nära såväl den integrationspolitiska som den storstadspolitiska och lokaldemokratiska omsvängningen är att demokrati i någon mening är
synonymt med dialog medborgare emellan« skriver Dahlstedt. Något som bl.a. återkommer i Demokratiutredningen
– det är i dialogen mellan fria och jämlika människor som
isolerade klienter, brukare och väljare blir till myndiga medborgare, med rätt att bestämma över fördelning av resurser
och andra samhällsangelägenheter.

Vackra ord men tuff verklighet
Det Dahlstedt mötte i samtalen med olika fokusgrupper var
en slags skepticism inför myndigheter och politiker. Deltagarnas erfarenheter pekar på ett utbrett utanförskap, en svår
känsla av osäkerhet om man verkligen hör till samhället, om
man verkligen är inviterad att vara delaktig. Det demokratiska samhället upplevs i mycket som något retoriskt. Många
vackra ord men praktiken ser annorlunda ut. Flera har erfarenheter av att det är svårt som »invandrare« att organisera
sig inom politiska partier och föreningar. Flera jämförde till
och med svensk demokrati med politiska system i de diktaturer som de i stark rädsla tidigare tvingats lämnat.
De flesta hade personliga eller nära erfarenheter av marginalisering och diskriminering från samtliga av samhällets olika
sfärer; på arbetsplatsen, i massmedia, i politiska partier, av
myndigheter, i skolan, i grannskapet och i förskolan. Någon
frågar sig varför det mestadels är svarta, afrikaner som stigmatiseras, som pekas ut – varför inte européer? Som om hudfärgen dömer dem till ett evigt utpekande. Varför är det vissa
grupper som har svårare att fly undan sin bakgrund? Majoritetens föreställningar och de diskriminerande handlingar de
konkret uttrycks i berör, menar en av de intervjuade, inte en
diffus »invandrargemenskap« vilken som helst utan framför
allt »svartskallarna«.
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Invandrare = samhällsproblem
Som »invandrare« blir man stämplad som mindre värd. Om
man lyckas få ett arbete är det fråga om man kommer att
trivas. Brottslighet associeras tillsammans med en rad andra
sociala problem vanligen med »invandrare«, uppger flera av
de intervjuade. Hur ska man nånsin kunna trivas, när arbetskamraterna ständigt förknippar en med alla tänkbara problem
och belastningar? Rubriker i medierna kring s.k. muslimska
hedersmord, gängvåldtäkter m.m. som sätts i samband med
»invandrare« blir en tung belastning. Som »invandrare« känner man sig på något sätt delaktig. Den massmediala beskrivning av »hedersmorden« fick en av de intervjuade att känna
sig stämplad och utpekad, som personligen medskyldig till
något som han inte hade något som helst med att göra. Här
var tydligt hur en negativ självuppfattning kan utvecklas ur
föreställningar, som finns i samhället och speglas i medierna.

Integration – en fråga om makt
Integration som en ömsesidig process ifrågasätts av deltagarna i samtalen. Den underförstådda frågan återkommer
om verkligen majoritetssamhällets makthavare är beredda att
dela med sig, att ge avkall på sina privilegier. Medlemmarna i
en kvinnoförening menade att det grundläggande problemet
fortfarande är att de inte tillåts närma sig samhället och att
det är majoritetens ansvar att öppna dörrarna. En annan av
de intervjuade menade tvärtom att »svenskarna« aldrig självmant kommer att lämna ifrån sig makten, att »invandrarna«
själva måste ta initiativen och för detta kommer att krävas ett
visst mått av kollektiv organisering.
Flera menar att den politiska omsvängningen från invandrar- till integrationspolitik inte inneburit någonting rent konkret i deras egen vardag – de vackra orden om etnisk mångfald och integration har ingenting med verkligheten att
skaffa. De upplever att det fortfarande handlar om dem som
»invandrare« och som »integrationsproblem«. Det är de och
inte svenskarna som ska korrigeras till ett i övrigt oförändrat
samhälle.
Det framförs också stark kritik mot att »man skapat en jätteapparat, en mångmiljardapparat… för att integrera dessa
djur i det svenska samhället«. Mot vad man uppfattar som
byråkrati, disciplinering och kontroll. Några hävdar att åtskilliga integrationspolitiska insatser som specifikt riktats mot
storstädernas ytterområden kan ha bidragit till att ytterligare
stämpla dessa områden som per definition »utsatta« och i
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ständigt behov av extra resurser. Man ser därför gärna att
man satsar femtio miljoner på de svenska områdena för att
de ska integrera sig med »invandrarområdena«.

Politikerna för långt från vardagslivet
Integration och vackra ord om delaktighet och inflytande
aktualiseras i samband med valrörelser. Då plötsligt är partierna intresserade. Partiernas företrädare säger en sak och
gör någonting helt annat, menar deltagarna i samtalen. I den
politiska praktiken försämrar de det för ideella föreningar,
drar ner på föreningsbidrag och försvårar för föreningar att
skaffa sig fungerande lokaler. Flera anser att det idag mer än
tidigare är nödvändigt att föra politiken närmare vardagslivet.
Politiska partier borde inte bara syssla med kortsiktig kampanjverksamhet inför stundande val. Man har föreställningen
att »inget händer« i politiken, vilket leder till icke-deltagande
och ökad misstro. I samtalen antas just detta vara en av flera
tänkbara orsaker till att människor i allmänhet och invånare
med utländsk bakgrund i synnerhet inte engagerar sig i politiska och andra sammanhang. Inte minst inom de stora satsningarna på storstadsområdena talas mycket om betydelsen
av invånarnas medverkan, om den lokala förankringen. I samtalen bestrider många att det sker någon sådan lokal förankring. Det har i hög utsträckning varit myndigheter och tjänstemän som planerat, formulerat och vidtagit åtgärder. »Det
talas om att politiken ska formuleras underifrån men när väl
initiativ tas underifrån så fungerar det inte. Då finns hur
många invändningar som helst«, menade en tjänsteman. I
hans ögon är hela den byråkrati som har hand om integrationsfrågorna mest ett hinder för det folkliga deltagandet.

Tjänstemännen styr
Storstadssatsningens många projekt har i realiteten varit
styrda av tjänstemän, inte av boende och lokala föreningar.
En av de intervjuade anser att tjänstemän ofta ger sken av
att det finns goda möjligheter för t.ex. ideella föreningar att
utöva inflytande över den lokala politiken och att besluten är
lokalt förankrade, när det i själva verket handlar om tjänstemännens egna positioner och intressen.
Deltagande föreningsrepresentanter uppger att det också
finns en rad andra problem som försvårar deras delaktighet.
Som ideellt arbetande har de varken tid eller resurser att delta
och om de försöker har de ofta svårt att göra sig hörda. En
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annan svårighet för föreningarna i »invandrarområden« kan
vara att arbetslöshet och utanförskap leder till att man i föreningslivet blir mer inriktad på att identifiera sig än att engagera sig i samhällsfrågorna.

Vem kan representera vem?
Politisk representation är en viktig dimension vad gäller makt
och integration. Den politiska representationen för personer
med utländsk bakgrund är svag i svenska beslutsfattande
organ. När den väl finns är frågan vem som kan representera
vem. Åtskilliga representanter med utländsk bakgrund är
tämligen välintegrerade efter att ha vistats länge i Sverige.
Deras möjlighet att omedelbart representera »invandrare«
som är nyanlända och icke-integrerade är problematisk menar
Dahlstedts samtalsdeltagare. Många representanter saknar
lokal förankring bland de boende. »De kan ju inte känna hur
det är att bo här. De kan ju inte riktigt veta hur man känner
sig när man har en ungdom som för en gångs skull åker till
stan. Och då skall man gå omkring i lägenheten och vara
orolig. Han kanske blir nedslagen, det kanske händer si, det
kanske händer så. Vakterna kanske ger sig på honom så att
han blir förlamad från nacken och neråt.«
I förlängningen blir frågan vilken slags representation det
är fråga om, vilken som behövs. En synpunkt är att det inte
räcker med den åsiktsrepresentativitet vi oftast talar om i det
demokratiska systemet, utan den behöver kompletteras med
någon slags närvaro- och grupprepresentativitet. Deltagandet i politiken från invånare med utländsk bakgrund skulle
öka om det fanns fler representanter med samma bakgrund.
Man talar om behovet av förebilder. Om att »invandrare«
också måste visa att de är duktiga, klarar av att göra saker.
Den typen av representation skulle kunna bryta mot negativa föreställningar bland majoritetsbefolkningen och minska
stigmatiseringen av personer med utländsk bakgrund.
När det gäller de politiska partiernas beredvillighet att ta
emot sådana representanter skiljer sig svaren från de intervjuade. Några ser partierna som goda förebilder och initiativtagare till integrationsbefrämjande insatser. De visar på att
partierna vågar släppa in »invandrare«. Andra menar att partierna är platser där konkurrensen är hård om det snäva politiska utrymmet och där representanter från t.ex. storstadsområdena har svårt göra sig gällande. Släpps de in i partiet
fastnar de snart i hierarkin.
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Marginaliserad även inom partierna?
Det behövs mer än ett fåtal representanter för att ge de marginaliserade möjlighet till inflytande. Många har erfarenheter
om att personer med utländsk bakgrund tillåts agera inom
partierna så länge som de inte utgör något hot mot den
rådande ordningen – och framför allt inte mot det ledande
skiktet inom partiet. Flera påpekar att dessa representanter
som regel inte finns i verkliga maktpositioner utan mer i partiernas marginaler. I valen hamnar de som regel på icke valbara platser.
Flera hävdar också – i kontrast mot rollen som representant – att de som »invandrarpolitiker« automatiskt blir talesmän för »invandrare«, antingen självmant eller oavsiktligt,
därför att det annars inte är någon som för fram integrationsperspektivet. Som representant för invandrare ska man
veta allt om alla invandrare oavsett vilka de är och varifrån de
kommer. »Man blir representant för resten av världen« som
en av de intervjuade uttryckte det.

Invandrade politiker blir
invandrarpolitiker
Det här är något som bekräftas av invandrade politiker i en
intervjuundersökning som Paula Rodrigo Blomqvist gjorde
1999 (Utanför demokratin? Del 4 Personvalets betydelse för
valdeltagandet). De flesta av tjugotalet intervjuade har kommit till Sverige som flyktingar under åttiotalet, från något
icke västeuropeiskt land. Samtliga gav uttryck för en stark
vilja att arbeta för gruppen invandrare. Även om de också
nämner andra motiv för sitt politiska engagemang är det viljan att förbättra för invandrare som är den främsta drivkraften. De intervjuade talar också om invandrare som grupp,
som kollektiv, inte om olika etniska grupper.
När man diskuterar social representativitet menar en del
att denna grupp är alltför heterogen för att ha gemensamma
intressen, att man i stället måste utgå från olika etniska grupper. Men det var inte något Rodrigo Blomqvist fanns hos de
intervjuade. Bland dessa fanns både personer som gav intryck
av att vara väl integrerade i det svenska samhället och personer som befanns sig mer i utkanten, men oavsett detta och
oavsett den etniska tillhörigheten gav de uttryck för att ha
vissa gemensamma behov och intressen att driva i politiken.
Rodrigo Blomqvist menar att denna kollektiva medvetenhet
har sin grund i den marginalisering som de upplever i det
svenska samhället. Just i känslan av att inte vara delaktig.
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Politiken – bara spel för gallerierna
Deltagarna i Dahlstedts fokussamtal vittnar också om att de
har svårt att känna igen sig i det svenska politiska landskapet. De ser ingen större skillnad mellan partierna och de finner inget parti som vill lyfta upp integrationsfrågorna. En
av politikerna bland de intervjuade menar att en avgörande
orsak till det folkliga missnöjet och misstron gentemot myndigheter och partipolitik hänger ihop med politikens innehåll, med en ideologisk högervåg. »Om du jämför socialdemokratin nu med sjuttiotalet, då var de ju mycket radikalare.
Jag menar det var ju de bland annat, om man skall vara rättvis, det är ju sossarna som byggt upp den här välfärden, faktiskt. Men så slaktar de ju ner den själva, sakta men säkert...«
En annan politiker hänvisar till att makthavarna i nationalstaterna faktiskt har förlorat mycket av sin forna maktbas genom
den idag tilltagande globaliseringen av ekonomin. Marknaden styr även politikerna, något som får folk att tröttna och
ta avstånd från en politik som alltmer liknar ett spel för gallerierna.

»Blame the victim«
När man försökt förklara marginalisering har man oftast hänvisat till faktorer som rör specifikt dessa personer påpekar
Dahlstedt. Det är de »avvikande« eller »misslyckade« som
själva bär skulden för sina misslyckanden i samhället. En variant är när man hänvisar till invandrarens eller flyktingens arv
från hemlandet, en annan är hänvisningar till boendesegregationen och språkhandikappet och ytterligare en hänvisning
till kultur och traditioner som avviker från den svenska. Här
menar en del att det mer eller mindre dolt finns rasistiska
undertoner. Här döljs och normaliseras strukturer och praktiker som möter »invandrarna« i det svenska samhället. Vad
är det t.ex. för sociala strukturer som gör att vi omedelbart
problematiserar »invandrare« med hänvisningar till individuella faktorer eller avvikande kultur?

Bagage av dåliga erfarenheter
Dahlstedt menar att trots detta kom det i samtalen ändå fram
exempel på hur erfarenheter från en annan kultur kan tjäna
som förklaring till utanförskap och politisk marginalisering.
Det gällde främst det politiska arvet, när människor kommer
från samhällssystem som inte är demokratiska, där deras erfarenheter av politik genomgående är dåliga. Korruption och
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uppgjorda val i de tidigare hemländerna får många att avstå
från att engagera sig i politik även här. I andra fall handlar det
om människor som flytt sina hemländer på grund av politiken, som är politiskt insatta, men som här ställs utanför
och inte orkar fortsätta. Deltagarna i samtalen ifrågasätter
kopplingen mellan icke-deltagande och politisk medvetenhet. Icke-deltagande behöver inte vara tecken på bristande
kunskap eller medvetenhet, det kan tvärtom vara ett medvetet ställningstagande.

Reaktion mot utanförskapet
Det fanns bland deltagarna ett starkt motstånd mot att ensidigt söka »invandrarspecifika« orsaker till marginaliseringen
av personer med utländsk bakgrund. Man värjer sig mot kulturaliseringen och etnifieringen av vad som är sociala problem – inte minst i massmedia. Det sjunkande valdeltagandet
i storstädernas ytterområden såg de som en självklar reaktion
mot utanförskapet. Under de sociala villkor man tvingas leva
där är det svårt att känna samhörighet med det övriga samhället, isoleringen banar i stället väg för misstro och passivitet. Här menar de att bristen på arbete och självförsörjning
är en av de mest avgörande frågorna. Människor måste få stå
på egna ben – då först kan de bli mer aktiva på fritiden.
För människor som marginaliseras kan det bli en självklar
strategi att isolera sig i den »egna« föreningen. Bland landsmän som är i en liknande situation känner man sig tryggare.
Tvingas man ut i marginalen, blir man inte respekterad av
samhället – varför då delta? För att delta och vara delaktig
måste man höra till. Varför skulle människor som systematiskt utestängs identifiera sig med det system som stänger
dem ute?

Marginaliseringens mekanismer
Dahlstedt sammanfattar att genom de flesta av samtalen i
fokusgrupperna fann han en påtaglig skepticism inför myndigheter och politiker – trots att både tjänstemän och politiker deltog i grupperna. Många av de erfarenheter han mötte
i samtalen motsvarade i stora drag resultaten från andra studier av olika marginaliserade grupper. Han säger att det är
högst angeläget att närmare granska de mekanismer som försätter dessa grupperingar i en politiskt marginell position. En
del av dessa politiska processer kan inbegripa ett etniskt utestängande, som stigmatisering eller etnisk diskriminering på
arbetsplatser eller i politiska partier.
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Marginalisering ingår i en struktur av beroendeförhållanden, påpekar Dahlstedt. Vissa grupper hamnar i marginalen,
mer på grund av samhällsstrukturens funktionssätt än på
grund av egna brister eller oförmågor. Andra gruppers överordnade samhällspositioner är följaktligen intimt förbunden
med de underordnades och marginaliserades närvaro.
Han refererar vidare till Robert Miles och hans begrepp
»rasifiering«, dvs. en stigmatisering utifrån etnisk, kulturell,
religiös eller rasmässig tillhörighet (Miles 1993). Många som
forskar kring rasism hävdar idag att en tidigare biologiskt
förankrad rasism alltmer har ersatts av en betydligt mer subtil och kulturellt orienterad rasism. Rasifiering består enligt
detta perspektiv av föreställningar och praktiker som bidrar
till att kategorisera, fördela och diskriminera särskilda befolkningsgrupper. Föreställningar som är brett förankrade och
som har infiltrerat vardagslivet – en slags vardagsrasism. Som
exempel nämner Dahlstedt att det har blivit närmast oundvikligt att tala om samhällsproblem som arbetslöshet, brottslighet, bidragsberoende utan att i samma andetag också
nämna invandrare, etnicitet, kultur eller ras. Vad är det då
som gör invandrarskapet så avgörande för människors möjligheter att lyckas i samhället?
De flesta av deltagarna i samtalen hade personliga eller
nära erfarenheter av rasifiering från samtliga samhällsområden; på arbetsplatsen, i massmedia, i politiska partier, av myndigheter, i skolan, i grannskapet och i förskolan. Några talade
öppet om förekomsten av en utbredd och vardaglig form av
rasism i det svenska samhället. Flera undrade varför man ska
delta i politiken om man inte blir respekterad som samhällsmedborgare.

Invandrarföreningar – i politiken
eller i marginalen?
Marianne Freyne-Lindhagen tar upp invandrarföreningarnas
möjligheter att dels själva vara en del i den politiska processen
dels vara en väg in i politiken för de enskilda medlemmarna
(Utanför demokratin? Del 7, Politiskt deltagande i Örebro
kommun). Invandrarföreningarna har enligt den begränsade
forskning som finns huvudsakligen haft uppgiften att vara en
slags »etniska institutioner« och »sociala klubbar«. Det har
varit mer sällsynt att de fungerat som politiska påtryckningsgrupper.
I Örebro har Freyne-Lindhagen intervjuat ledningsgrupperna i elva av de större invandrarföreningarna. Förutsättningarna för verksamheten skiljer sig stort, föreningarna stor-
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lek och stabilitet varierar mycket – inte minst beroende på
gruppernas vistelsetid i kommunen. Aktivitetsgraden hänger
här som i andra föreningar på ett antal personers lust, tid
och uthållighet att driva föreningen. Här finns också faktorer
som begränsar i form av knappa ekonomiska resurser, svårigheter att få lämpliga lokaler och ibland politiska motsättningar inom den nationella gruppen.

Brist på mötesplatser
Den kritik och det missnöje som kommer fram i flera intervjuer handlar oftast om ekonomiska problem, brist på personal och lokalers otillräckliga storlek för de aktiviteter man vill
bedriva. Flera föreningar saknar fast lokal och pendlar mellan
tillfälliga hyresrum. De intervjuade är emellertid positiva till
invandrarföreningens funktion som sådan. Den är viktig för
gruppen menar man och den är viktig som partner i relation
till kommunen. Föreningen har både funktion som »hemland« och som kunskapscentrum för medlemmarna.

Från identitetsbevarare
till politiskt språkrör
För nya grupper som den kosovoalbanska är man fortfarande
mest engagerad i problemen i det gamla hemlandet. Andra
som den stora syrianska gruppen, som varit mer än tjugo år
i Örebro, har en väl etablerad roll som hemlandsplattform,
särskilt för de äldre och arbetslösa männen, men det är rollen
som utåtriktat språkrör mot majoritetssamhället som blivit
allt viktigare. Med sin bakgrund som statslösa har den syrianska gruppen inte något återvändarperspektiv som många
andra grupper. Man har hela tiden varit inriktad på att stanna
i Sverige. Föreningen har under den här tiden utvecklats från
en etnisk förening till en både identitetsbevarande och mer
aktivt politisk och utåtriktat deltagande förening konstaterar
Freyne-Lindhagen.

Negativt bemötande
Föreningarna har tagits emot mycket olika av det omgivande
samhället. Senare decenniers invandring har fört tämligen
stora muslimska grupper till Örebro. Det finns flera uttalat
islamska organisationer i kommunen, men också många medlemmar med islamsk trosuppfattning inom andra föreningar.
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Bland dessa finns vissa skillnader i inställning till den svenska
omgivningen och till integration. Gentemot de islamska
grupperna finns å andra sidan negativa attityder och politiskt
motstånd bland majoritetssamhällets kristna grupper. Det
Islamska kulturcentret har under mer än tio år velat bygga en
moské i kommunen, men ärendet har förhalats. Motståndet
har också riktats mot planerna på islamska friskolor. När det
gäller byggandet av den syrisk ortodoxa Mariakyrkan var det
däremot en förhållandevis begränsad debatt och ärendet passerade ganska snabbt genom den kommunala tillståndsgivningen.

Vill samverka
Intervjuerna visar att ledningarna inom invandrarföreningarna vill ha samverkan med svenska föreningar. Man har haft
viss samverkan då och då, men det tycks svårt att få en kontinuitet i samarbetet. Invandrarföreningarna är också många
gånger tyngda av de formella kraven på redovisning m.m. och
man saknar mötesplatser för samverkan med andra organisationer.
På frågor om vad föreningsledningarna anser om partipolitisk delaktighet och valdeltagande är det vanligaste svaret
att man saknar information. Direktkontakter mellan partier
och föreningar inför det senaste valet tycks ha varit sällsynta
och i flera fall saknats. »Partierna skickar bara papper...« Föreningsledningarna vill gärna ha en mer personlig och direkt
kontakt med partierna – om nu politikerna verkligen ser de
invandrade grupperna som önskvärda, aktiva väljare. De mer
etablerade föreningarna har god kunskap om det svenska valoch partisystemet och de har i vissa fall bjudit in partier inför
valet. Många föreningar framhåller emellertid behovet av att
inför valen få information på det egna språket, både muntligt
och skriftligt.

Små möjligheter påverka
Under nittiotalet har man talat alltmer om frivilligorganisationerna som möjliga aktörer både i flyktingmottagande och
demokratiprocesser. När maktutredningen i slutet av åttiotalet undersökte bland annat invandrarorganisationernas upplevelser av att kunna agera och påverka konstaterade man
tydliga skillnader till invandrarnas nackdel. De som själva
invandrat upplevde att de hade små möjligheter att påverka
den egna situationen. Deras barn däremot överträffade
infödda svenskar ifråga om administrativ kompetens och utåt-
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riktad politisk opinionsbildning påpekar Freyne-Lindhagen.
Mer än ett decennium senare tycks inte mycket ha hänt.
Freyne-Lindhagen konstaterar att invandrare inte tycks utöva
särskilt mycket inflytande på kommunnivå via sina föreningar,
trots att de finns med i många lokala sammanhang och projekt. Intervjuerna tyder på ett betydande missnöje och tröghet i kommunikationen med det omgivande samhället. Föreningarna upplever att de inte får riktigt gehör från vare sig
myndigheter eller politiker – och då gäller det framför allt för
dem viktiga resurser. Detta kan, som Freyne-Lindhagen påtalar, ha sin förklaring i besparingar som drabbat alla organisationer inom det ideella området, såväl inföddas som invandrades. Men om man nu anser att invandrarföreningarna ska
spela en viktig roll som broar in i det svenska samhället, så
borde man rimligen också prioritera deras möjligheter.
En annan fråga som Freyne-Lindhagen ställer är vilka möjligheter som invandrarrösterna kan få för att göra sig hörda,
ifall föreningarna utvecklas i transetnisk riktning. Om risken
att bli isolerade (marginaliserade?) kulturreservat då minskar
och de i stället kan bli språngbrädor ut i samhället för sina
medlemmar?

Politiska partier – inte intresserade?
Freyne-Lindhagen intervjuade även ledande företrädare för
de politiska partierna i Örebro kommun om vilka satsningar
de gjort inför de senaste valen för att öka mångfalden i partierna och öka valdeltagandet, vilka kontakter de har med
olika invandrargrupper mellan valen och deras uppfattning
om invandrarföreningarna som plattformar för politisk delaktighet. Inom partierna tycks man vara överens om att det
är viktigt att de invandrade grupperna finns med i demokratiprocesserna och att de är representerade i partierna. Under
senaste valet, 1998, hade samtliga partier ansträngt sig mer
än tidigare att nå invandrargrupperna – även om flera av dem
ändå tycker att satsningen var otillräcklig eller misslyckad.
Samtidigt konstaterar utredningen »Demokratins trotjänare«
att färre kommunorganisationer i partierna gjort särskilda
åtgärder eller haft särskilda arrangemang för invandrare vid
kommunvalet 1998 än 1979 (SOU 1999:130).

Svårt nå ut
Intervjuerna visade att partiföreträdarna ansåg att det finns en
rad svårigheter att nå ut till olika invandrargrupper. Man har
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inbjudit invandrarföreningarna brevledes men fått föga gensvar. Man talar här om invandrarnas svårigheter med svenska
språket. Partierna anser sig sakna ekonomiska och personella
resurser att översätta sitt politiska material eller ge muntlig
information i tillräcklig omfattning. En annan förklaring till
den bristande kontakten är enligt de intervjuade att många
invandrare bär med sig en rädsla för politik på grund av erfarenheter från det tidigare hemlandet eller att man är mer
engagerad i hemlandspolitiken än i den svenska. De hänvisade också till att det kan vara svårt att sätta sig in i den
svenska politiska kulturen, dess koder och byråkrati. Partierna har själva haft svårt att hitta metoder att nå dessa grupper.
Flera påpekade att det är en allmän problematik när det
gäller underordnade grupper i samhället. Man underströk
också att det svenska samhället saknar mötesplatser utanför
arbetslivet. Det finns få arenor för informella politiska diskussioner. Även partiföreträdarna pekade på marginaliseringens
politiska konsekvenser. Hur utanförskapet, i form av en segregerad arbetsmarknad, bostadsmarknad, brist på utbildning,
begränsade kontakter med den infödda svenska befolkningen,
och brist på samhällsinformation m.m. samverkar och utgör
grundläggande hinder för politisk aktivitet och medvetenhet
– något som också gäller andra marginaliserade grupper,
infödda såväl som invandrade.

Politiska värderingar avgör
Partierna har olika syn på invandrarföreningarnas möjlighet
att vara länkar till politisk delaktighet. Vänsterpartiets representant menar att det snarare är den politiska skolningen i
hemlandet som avgör det politiska engagemanget och vilket
parti man väljer i Sverige. Folkpartiets representant som själv
är syrian menar att den syrianska föreningen skulle kunna
vara en egen politisk kraft. Hans uppfattning var emellertid
att syrianerna integreras bättre genom att verka direkt i olika
politiska partier. Socialdemokraterna som har en tradition av
särorganisering av invandrare tvivlar på att det finns något
samband mellan invandrarföreningarnas aktiviteter och partimedlemskap. Inom socialdemokratiska partiet finns bland
annat en bosnisk s-förening, men flertalet av medlemmarna
där är inte aktiva i den Bosnisk-Islamska invandrarföreningen.
Representanten för miljöpartiet som har iranskt ursprung,
förklarar det bristande politiska deltagandet med invandrargruppernas utanförskap. När man utesluts kan man inte
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känna någon samhörighet och struntar i att delta och rösta
i valen. Centerpartiet har försökt med ett par brevutskick till
invandrarföreningarna inför det senaste valet. Här är man
tveksam till föreningarnas önskemål om egna lokaler och
menar att den kan motverka integrationen och leda till mer
isolering – att det skulle vara bättre för integrationen om
olika föreningar delade lokaler, svenska såväl som invandrarföreningar.
Kristdemokraterna har en inarbetad och alltmer befäst relation med den kristna syrianska gruppen. Partiet gör regelbundna besök i syrianska föreningen och kristdemokratiska
kvinnor träffar syrianska kvinnor i syrianska Mariakyrkans församlingshem. Kristdemokraternas representant menar att de
olika invandrargruppernas situation är så olika, nyare grupper har fullt upp med att etablera sig. Tyngda av krigsupplevelser orkar de inte engagera sig i svensk politik.
Representanterna från både centerpartiet och kristdemokraterna berättade hur man i ett fall misslyckats med att ge
tillräckligt stöd och kunskaper inför det ansvar och den roll
ett politiskt uppdrag innebär. I båda fallen hade en »invandrarresurs« gått förlorad.
Freyne-Lindhagen sammanfattar att partierna uppenbarligen ser betydande svårigheter när det gäller möjligheten att
nå invandrade grupper – även om man var medveten om vikten att nå nya väljare och även tydligare synliggöra kandidater från invandrargrupper. Partierna har olika syn på hur man
ska kunna mobilisera invandrade, från uppfattningen att det
behövs säråtgärder till att alla ska likabehandlas.

Finns invandrare med i partierna?
Om invandrade invånare ska få inflytande i de olika partierna,
måste de för det första finnas representerade bland medlemmarna i partierna. Ett mått på inflytande kan då vara hur
stor andel av partimedlemmarna och hur stor andel av partiets förtroendevalda som är invandrade. Andelarna kan bara
vara uppskattningar eftersom inget parti registrerar medlemmarna efter invandrarskap eller etnisk bakgrund.
Med reservationen att uppskattningarna är mycket ungefärliga kom hon fram till att invandrarnas andel var relativt
stor hos kristdemokraterna och vänsterpartiet, inte minst
jämfört med invandrarnas andel av befolkningen i Örebro.
Centerpartiet har mycket få invandrare, centerns ungdomsförbund har däremot flera invandrare i sin kretsstyrelse och
medlemskår. Socialdemokraterna som är ett medlemsmässigt
stort parti i kommunen har i absoluta tal många invandrare
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men andelen är relativt sett genomsnittlig. Miljöpartiet är ett
mycket litet parti i kommunen, medlemstalet är så lågt att
man låtit de invandrare som varit intresserade få uppdrag.
Hon fann alltså att invandrarna inte bara var underrepresenterade i offentliga uppdrag utan sannolikt också när
det gäller medlemstal och uppdrag i partiorganisationerna.
Endast vänsterpartiet och kristdemokraterna verkade ha en
lika hög eller högre andel invandrare i partiet än genomsnittet för kommunen. Samtliga partier uppgav att de hade svårt
att nå ut till invandrargrupperna.
Freyne-Lindhagen menar att partierna fungerar dåligt som
kanaler för invandrargrupperna. De fullgör inte sitt rekryteringsansvar och är också dåliga på att föra fram de invandrade
invånarnas intressen. Resultatet är att dessa osynliggörs och
att politiska frågor som berör invandrare inte kommer upp
på dagordningen.
Hon frågar sig varför partierna inte gör mer och ger som
förklaring att det kan finnas en inbyggd tröghet i partierna
och deras jakt på väljare. Som exempel nämner hon att de
flesta av partierna har velat engagera kristna väljare. Å andra
sidan finns omkring 5 000 invånare i kommunen med muslimsk trosuppfattning. Hon undrar vilket intresse de politiska
partierna i Örebro har för dessa potentiella väljare och medlemmar.
Bara i undantagsfall och då oftast via material som partierna centralt skickar ut, har man gett information på andra
språk än svenska. Invandrarkollektivet består av många olika
språkgrupper och detta uppfattas som alltför resurskrävande.
Bara numerärt stora grupper, på riksplanet finnarna, lokalt i
Örebro assyrierna/syrianerna, tycks väcka partiernas intresse.
De invandrare som nu är engagerade i de politiska partierna
tycks ha kommit dit utan att ha passerat invandrarföreningarna. Dessa tycks alltså mera sällan fungera som några plattformar för politiskt engagemang. Undantagen är Syrianska
föreningen och föreningen för El Salvador, som har goda
kontakter med kristdemokraterna respektive vänsterpartiet.
I Örebro kommun har partierna samlats kring ett särskilt
integrationsprogram »Invandrarpolitiskt program – Ett program för integration«. Däremot finns inga program riktade
till särskilda invandrargrupper utifrån deras speciella behov.
(Integrationsprogrammet är för övrigt omdiskuterat av både
partierna och invandrarrepresentanter.)
De partier i Örebro som mer framgångsrikt satsat på
invandrare har klarat nedgången bättre än övriga. Kanske
hänger partiernas kris delvis ihop med att de i alltför hög
grad vänder sig till en medelklass, som har begränsade sociala
och politiska behov. De nya svenskarna har däremot starka
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motiv för partimedlemsskap, anser Freyne-Lindhagen, och
det finns all anledning för partierna att uppmärksamma detta
– både i Örebro och nationellt.

Insatser för att öka
deltagandet i politiken
Personval – en ny möjlighet?
I en av delstudierna har Paula Rodrigo Blomqvist tagit upp
personvalets betydelse när det gäller valdeltagandet bland
utländska medborgare (Utanför demokratin? Del 4, Personvalets betydelse för valdeltagandet). Den svenska variant som
genomfördes inför valet 1998 var emellertid ett smärre steg
mot personval, inte fullt ut som i t.ex. Danmark. Partivalet
består men nu har väljaren ökade möjligheter att kryssa för
den kandidat han eller hon vill ha.
Det som diskuterats har varit om grupper som är underrepresenterade i politiken skulle få större eller mindre möjligheter komma till tals genom ökat personval. Vissa farhågor
har uttryckts att det blir redan kända namn som kryssas och
att det blir svårare för okända nykomlingar, t.ex. invandrade
kandidater. Andra har tvärtom hävdat att många invandrare
kommer från valsystem där personval är vanligare och att de
därför skulle finna det naturligare. Ett ökat inslag av personval ger också fler möjligheter för grupper att påverka, när
man samlar sig kring en kandidat, som Togeby visar från
Danmark (Togeby 1999). Om man t.ex. som invandrarväljare tror sig bli bättre representerad av en kandidat med
invandrarbakgrund borde reformen leda till ökad motivation
att rösta.
Av landets samtliga röstberättigade deltog 79 procent i
kommunalvalet 1998, andelen utländska medborgare med
lokal rösträtt var 35 procent. Även som förtroendevalda är
invandrare svagt representerade, visar Paula Rodrigo Blomqvist. De utrikes föddas representation är efter valet 1998
endast omkring hälften av den representation i kommunfullmäktige som motsvarar deras andel av befolkningen, 5,4 procent mot nära 10 procent.

Fler invandrare i personvalskampanjer
Hennes enkät till nominerade utrikes födda kandidater i storstadsområdena Stockholm, Göteborg, Malmö och Botkyrka
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visar att 19 procent av kandidaterna med invandrarbakgrund
(utrikes födda) uppger att de bedrivit personvalskampanj i
1998 års valrörelse. En siffra som överensstämmer med situationen även utanför storstäderna enligt en undersökning som
gjorts av Bäck & Soininen (Bäck & Soininen, 1999). Den
studien visade att det var något vanligare att invandrade kandidater bedrivit personvalskampanj för egen del i kommunfullmäktigvalet jämfört med infödda svenska kandidater. Förhållandet var det motsatta när det gällde riksdagsvalet, där
det var något vanligare att infödda svenska kandidater utnyttjat möjligheten.
Rodrigo Blomqvist frågade i sin enkät om kandidaterna
som bedrev personvalskampanj riktat sig specifikt till olika
väljargrupper. Svaren visade att de invandrade kandidaterna
riktat sig i hög utsträckning till gruppen invandrare. Hälften
av kandidaterna hade i kampanjarbetet använt sig av ett eller
flera andra språk än svenska och i den meningen riktat in sig
på specifika etniska grupper.

Fler kandidater – fler som röstar
Fick då det ökade inslaget av personval någon effekt på
utländska medborgares valdeltagande? Jämförelsen mellan
antal kandidater som bedrev personvalskampanj och valdeltagandet i de olika storstäderna visar att Malmö är den kommun där valdeltagandet bland utländska medborgare sjunkit
mest, dvs. nio procentenheter och där antalet kandidater, 29
personer, är lägst. Stockholm, som är den kommun där valdeltagandet sjunkit minst, dvs. två procentenheter, har också
högsta antalet kandidater, 86 personer. När man räknar med
Örebro, som ju är föremål för en av våra delstudier, kan man
konstatera att här finns den största nedgången, dvs. 12 procentenheter, och även lägsta antalet invandrade kandidater.

Skillnader mellan etniska grupper
Skiljer sig valdeltagandet i olika etniska grupper? Rodrigo
Blomqvist undersöker de väljargrupper som i urvalet innefattar minst 200 personer vid båda undersökningstillfällena,
dvs. 1994 och 1998 års val. I Stockholm får hon grupper
med ursprung i Storbritannien, USA, Chile, Finland, Irak,
Iran, Polen och Turkiet. I Malmö f.d. Jugoslavien och Polen
och i Göteborg Iran. Botkyrka faller bort ur analysen eftersom ingen etnisk grupp i urvalet uppgick till 200 personer.
Hon tar vidare bort Storbritannien och USA som »avvikande fall«. Hennes argument är att de sannolikt inte berörs
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av marginalisering och har behov av sin etniska grupp och
identitet som övriga invandrargrupper.
När Rodrigo Blomqvist tittar på valdeltagandet i olika
etniska grupper visar analysen att jugoslaverna (Malmö) är
den grupp som har det lägsta antalet kandidater, endast två
personer, och det är även dessa som uppvisar den största förändringen i valdeltagande. I den gruppen har valdeltagandet
sjunkit med hela 16 procentenheter. I stort sett detsamma
gäller för polackerna (Stockholm), som endast har två kandidater och där valdeltagandet sjunkit med 15 procentenheter.
I den finska gruppen (Stockholm) som har det högsta antalet kandidater, 12 personer, har valdeltagandet inte sjunkit
lika mycket, »endast« åtta procentenheter. Turkarna (Stockholm) faller utanför mönstret. I den turkiska gruppen finns
inte mer än sju invandrade kandidater och ändå har valdeltagandet inte minskat med mer än tre procentenheter.

Personvalet betydelselöst?
Är det då personvalskampanjerna från invandrade kandidaters sida som påverkat valdeltagandet? Personvalskampanjer
borde ha gjort kandidaterna mer synliga vilket borde inverkat positivt på röstandet. Särskilt om kandidaterna i hög grad
riktat sina kampanjer till invandrade väljare. Rodrigo Blomqvist kommer emellertid fram till att personvalskampanjerna
i Sverige knappast alls påverkat valdeltagandet. Ju fler kandidater det finns i en etnisk grupp, desto mindre har valdeltagandet sjunkit. Att kandidaterna bedrivit personvalskampanj
tycks däremot inte ha spelat någon roll. Hon drar slutsatsen
att det förekommer en viss etnisk röstning, dvs. väljare röstar
på kandidater som tillhör den egna etniska gruppen. Något
som visar att social representation har betydelse för röstandet
och som stämmer väl med Togebys jämförelse mellan olika
etniska grupper i det danska valet. Togebys tes var också att
det är möjligheten till personval som lett till det högre valdeltagandet i Danmark. Att grupper trots marginalisering och
brist på individuella resurser mobilisera sig kollektivt för att
få in kandidater ur den egna etniska gruppen.

Mer information till okunniga invandrare?
Erik Olsson granskar ett antal insatser i Stockholm, Göteborg, Trollhättan och Umeå avsedda att öka valdeltagandet
inför valet 1998 (Utanför demokratin? Del 5, Strategi för
demokrati). Samtliga dessa projekt och satsningar har haft
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bilden av »invandraren« framför sig. Olssons första fråga är
därför om invandrare verkligen är en tillräckligt homogen
kategori för att tjäna som målgrupp? Han menar att det är
svårt att fånga in den mångfald som så grova kategorier som
födelseland, språktillhörighet, religion eller ens etnisk tillhörighet eller vistelsetid i Sverige omfattar. Bakom demokratisatsningen i Göteborg fanns uppfattningen om att målet var
att integrera invandrare i någon mening. Ett av syftena med
satsningen var att »öka valdeltagandet bland invandrare och
stärka deras delaktighet i samhället«. Målgruppen var alltså
invandrare och inte t.ex. politiskt svaga eller underrepresenterade kategorier i allmänhet. Man betonade att olika etniska
grupper har olika förutsättningar när de kommit till Sverige.
Olssons uppfattning är att Demokratiprojektet i Göteborg
till stor del riktade in sig på den förmodade bristen på kunskap. Att orsaken till det låga valdeltagandet var att söka i de
potentiella väljarnas okunnighet. Liknande utgångspunkter
fann han i Trollhättan. »Det handlar om samhällskunskap«.

Utbilda bort demokratiunderskottet?
I Göteborgs demokratisatsning satsade man på samverkan
med folkbildning. Inriktningen tyder på att man ansåg att
problemet åtminstone delvis handlar om informations- och/
eller kunskapsluckor. En central idé hos flera av demokratisatsningarna tycks ha varit att det går att utbilda bort delar
av demokratiunderskottet. Röstskolkarna, de passiva invandrarna, ska få chansen att lära sig det svenska demokratiska
systemet genom studiecirklar och kurser.
En översikt över vad som gjorts i Stockholms olika stadsdelar visar att även där har man varit starkt inriktad på att
fylla förmodade kunskapsluckor. Med information om vem
som får rösta, hur den politiska processen fungerar, vad som
finns att påverka och hur man gör när man röstar. Samtliga
demokratisatsningar karaktäriserades av en tillit till information i form av affischering, broschyrer, information via media
etc.
Det är inte så att de inblandade och ansvariga inte varit
medvetna om att det visst krävs betydligt mer än information
för att ändra utvecklingen. Avgörande har emellertid varit
vilka åtgärder som funnits till hands – mer än de faktiska problemen bakom det bristande politiska engagemanget. Olsson
menar att den här typen av information visst kan göra nytta,
men att den inte kommer åt orsakerna bakom det bristfälliga
deltagandet.
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Civilsamhället tar över
I Husby, Stockholm tog det civila samhället initiativ som förbättrade demokratisatsningen, genom samarbete mellan projektledare och föreningar i området i en referensgrupp, där
planerna kunde diskuteras och nya idéer och initiativ kunde
komma fram från det lokala civila samhället. Ett annat exempel var Göteborgs s.k. Etikdepå. Där bildades ett omfattande
nätverk av personer med erfarenhet inom området samt »kafferepsliknande« dialoger med dessa och andra och kunskap,
tips och idéer kunde samlas och spridas.

Dialog och omprövning
Olsson sammanfattar att satsningarna som regel utgick från
att målgruppen var »invandrare« och från föreställningen att
det låga valdeltagandet handlade om brist på kunskap hos
dessa invandrare. Med dessa utgångspunkter var det konsekvent att huvudsakligen satsa på information och upplysning.
Han noterade att satsningar som inte ger utrymme för dialog
och omprövningar riskerar att stanna i denna invandrar- och
kunskapscentrerade strategi. Satsningar som gav utrymme
för kritisk reflektion, dialog och omprövning, som i Husby,
har mycket större förutsättningar att revidera definitionen av
problemet och korrigera insatserna i termer av målgrupper
och handlingslinje.
Olsson menar att terrängen bör få avgöra hur kartan ska
se ut snarare än tvärtom. Vilket inte betyder att man inte ska
ha någon plan eller strategi att utgå ifrån. Tvärtom vill han
förespråka en rejäl satsning och prövning av idéer och former för genomförande innan det större projektet dras igång
– och att det planeras in möjligheter till omprövning.
Med stöd i forskningen säger Olsson att vi vet att Sverige
går mot en politisk segregation, där många utrikes födda
(och i viss mån deras barn) riskerar att hamna på den sida
som saknar eller har bristfälligt inflytande över samhällets
dominerande politiska strukturer. Det är tänkbart att nyligen
invandrade inte vet hur man röstar och varför, men rösträtten
är kopplad till minst tre års permanent boende i Sverige. Frågan är då vilken typ av kunskap som saknas inom de många
kategorier människor som trängs inom gruppen »invandrare«
– och som hindrar dem från att rösta. Han menar att erfarenheten visar att det knappast är kunskapen om systemet i
Sverige eller den politiska debatten som får folk att avstå från
att delta.
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Marginaliserade och resurssvaga
Siffrorna för de båda kategorierna »utländska medborgare«
och »invandrartäta områden« refererar, menar Olsson, till
samma sak, en marginalisering av vissa befolkningsgrupper,
som inte har annat gemensamt än att de kan identifieras som
resurssvaga. Det var bland dessa invånare som man noterade
den stora nedgången i valdeltagande i riksdagsvalet, dvs.
bland svenska medborgare. Människor med låga inkomster,
kort utbildning, utan arbete etc. Möjligen är det så att människor som invandrat till Sverige får känna på denna sociala
marginalisering snabbare än andra. I grunden handlar det
om hur demokratin fungerar i relation till de processer som
gör att utrikes födda i sällskap med arbetarklass och andra,
hamnar i maktens periferi.
Strategierna för att öka valdeltagandet hade sett annorlunda ut om de riktat sig mot samtliga resurssvaga än som
det nu var när de riktades till en och dessutom en mycket
heterogen underkategori av resurssvaga, nämligen invandrare. Man lyckades heller inte mobilisera dessa för att nedgången skulle vända, tvärtom fortsatte siffrorna för utländska
medborgare och invandrartäta valdistrikt att sjunka.
Demokratiunderskottet handlar menar Olsson om resurssvaghet och därmed om jobben, om likvärdiga möjligheter
på arbetsmarknaden, på bostadsmarknaden, till utbildning
och mycket annat. Det handlar om att bryta den pågående
marginaliseringen av personer med invandrarbakgrund – särskilt drabbas de som har utomeuropeiskt ursprung – men
också om att skapa förutsättningar för politisk representation för fler resurssvaga. Att öka inflytandet för dem som inte
kan göra sina röster hörda inom ramen för de representativa
demokratiska strukturerna.

De resurssvagas representation
Olsson menar att den förändring som efterlyses hänger samman med inflytande, makt och politiska strukturer. Även
resurssvaga kategorier måste representeras i demokratin,
innan förändringar kommer på andra områden. Han tar här
upp exemplet Umeå och den demokratisatsning som organiserades av SIUM, en samordningsgrupp för ett antal lokala
etniska föreningar. Man bjöd in politiker till möten och konferenser och försökte påverka genom insändare, debattartiklar och andra insatser i media. Inte för att upplysa de okunniga invandrarna, utan tvärtom för att diskutera problemen
med etablerade politiker och civilsamhälle. Initiativet var inte
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okontroversiellt, en del partier reagerade häftigt mot den
opinionsbildning som man försökte få till stånd. Samtidigt
som man på detta sätt agerade uppåt tog man också initiativ
nedåt. Genom föreningsmöten, studiecirklar m.m. försökte
man också skapa engagemang hos fler utrikes födda. Man
koncentrerade sig i Umeå mycket medvetet på de representativa frågorna. Problemet kan, som bland annat insatserna i
Stockholm visar, vara hur en offentligt finansierad organisation kan bedriva ett sådant arbete utan att ta politisk ställning? Projekten har inte fått förknippas med verksamhet som
kan misstänkas för partipolitisk inblandning. Frågan är då till
slut, menar Olsson, vem som organiserar de resurssvaga.
Trots allt har en del hänt. I Umeå lyckades man ganska
väl att få personer med invandrarbakgrund representerade i
partierna. I Lärjedalen i Göteborg, liksom i Kronogården i
Trollhättan, två »invandrartäta« områden, har också många
invandrade invånare tagit plats i den politiska strukturen.
Det var dessutom bra nära att en svensk med chilensk bakgrund, Luciano Astudillo, blev ordförande i Socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU.
Astudillo menar att det viktigaste idag är att dagens politiker saknar egna erfarenheter av de frågor som angår de
invandrade eller de resurssvaga. Tendensen är att elitismen
förstärks inom politiken och de marginaliserade grupperna
förlorar i inflytande i takt med att andra skaffar sig mer inflytande. Det handlar om att finna kontaktytor mellan dem som
ska representeras och de som representerar genom att föra
in marginaliseringsfrågorna i politiken. Det borde handla om
att få politiken och politikerna att komma närmare de resurssvagas verklighet.
Kanske är skapandet av etniska nätverk en väg, såsom chilenska politiker gjort. Det politiska etablissemanget i Sverige
har sina etablerade koder, Kan man inte dessa blir det problematiskt att ta sig in i de inflytelserika kretsarna. De som
invandrat borde därför utnyttja sin bakgrund och sina erfarenheter och lansera sina egna koder. Nya politiska arenor
och nya erfarenhetsutbyten skulle kunna ge möjligheter till
korrigeringar av inslagna kurser. Kanske kan det i dialog med
etablerade svenska politiker och framför allt med de människor vars erfarenheter måste komma till tals leda till en bättre
representation av resurssvaga menar Olsson.

Avslutande diskussion
Sverige har varit föregångare när det gäller att utvidga rösträtten i lokala val till även utländska medborgare. Utvecklingen sedan det första valet 1976 till 1998, där valdeltagandet bland de utländska medborgarna nästan halverats, från 60
procent till 35, visar emellertid att deltagande i politiken inte
enbart hänger på formella rättigheter. Utvecklingen bland
de i Sverige bosatta utländska medborgarna sammanfaller
med en allmän nedgång i valdeltagandet hos hela befolkningen även om nedgången är betydligt mer accentuerad
bland invandrarna. Frågan är var man ska söka förklaringarna
och vilka förklaringar som kan vara gemensamma för de båda
kategorierna och vilka som kan vara specifika för de invånare
som har annat medborgarskap än svenskt.
Sedan rösträtten utvidgades 1976 har den tidigare dominerande arbetskraftsinvandringen ersatts av flyktinginvandring och anhöriginvandring. För många av de invandrade
individerna och grupperna kan motiven för att bli svensk
medborgare eller delta i politiken ha varit begränsade. För
den enskilde kan det handla om att delta eller inte delta, i vår
form av demokrati finns ingen formell plikt att rösta. Avgörande blir emellertid om den enskilde haft det valet eller om
det finns hinder för hans eller hennes deltagande och hur
hindren i så fall ser ut.
Eftersom den utvidgade rösträtten i kommunal- och landstingsval gäller utländska medborgare och inte någon diffus
kategori »invandrare« är det utländska medborgare vi talar
om i samband med valdeltagande. Invandrare som blivit
svenska medborgare har rösträtt fullt ut, även vid riksdagsval,
och även om deras valdeltagande i och för sig också är intressant, vet vi att det generellt är högre än de utländska medborgarnas, om än inte lika högt som infödda svenska medborgares.
Andelen som söker svenskt medborgarskap har varierat
stort över tiden. Under åttiotalet steg den och 1987 sökte
drygt 40 procent av de utländska medborgarna i landet
svenskt medborgarskap. Benägenheten skiftar också mellan
medborgarskapsgrupper, medborgare från länder dit det är
lätt att återvandra avstår i högre utsträckning än medborgare
från länder dit det är svårt att återvandra, t.ex. Irak, Iran och
många länder i Afrika. Nordiska medborgare har inte haft så
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stor anledning att byta medborgarskap då man via gemensam
arbetsmarknad och passunion ändå haft många av de fördelar
bytet skulle ge.
Sammanfaller orsakerna till nedgången i valdeltagande
bland utländska medborgare med orsakerna bakom majoritetens sjunkande deltagande eller ska vi söka dem i migrationen som sådan? Har de med den enskildes motiv till och
förutsättningar för integration att göra, med vistelsetiden i
Sverige, med språkkunskaperna eller tillgången till svenska
kontakter? Eller har orsakerna med den invandrades bakgrund i ett annat politiskt system att göra – kanske ett system
utan demokratiska traditioner? Eller finns förklaringarna att
söka i det svenska samhället – hur de nya invånarna tas
emot, om de släpps in på den politiska arenan? Eller har de
med omgivningen att göra? Nedgången i valdeltagandet har
ju varit extra tydlig i utsatta bostadsområden kring storstäderna.
En viktig pusselbit när det gäller dessa områden är, som
visas i inledningen, att omsättningen av invånare i de utsatta
storstadsområdena är mycket stor. Under de fem första åren
på nittiotalet hade hälften av de boende i dessa områden flyttat därifrån (Andersson 2000). För många gäller att så snart
man får ekonomiska möjligheter, dvs. jobb, flyttar man ifrån
området, till ett med bättre rykte, mindre präglat av arbetslöshet, social utsatthet och skolor där svenska språket är i
minoritet. Nyanlända invandrare och flyktingar har däremot
till mycket stor del hamnat just i de s.k. utsatta områdena,
eftersom det varit här som lediga hyreslägenheter funnits. I
många fall har de hänvisats hit av flyktingmottagningar och
bostadsförmedlare.
Med stöd av tidigare forskning kan man konstatera att sammansättningen och rörligheten i väljargrupperna får negativa
effekter på valdeltagandet i dessa områden. De invånare som
är mest aktiva, mest röstbenägna, flyttar till andra områden.
Som tidigare valforskning visat finns ett starkt statistiskt samband mellan inkomst och valdeltagande, ju högre inkomst
desto högre valdeltagande. Personer med kortare utbildning,
lägre inkomster röstar i mindre omfattning. Ett antal faktorer
pekar alltså mot att invånarna i utsatta områden röstar i mindre utsträckning än andra. Vilken förklaringen är vet vi emellertid inte. Man skulle ju kunna tycka att just dessa skulle ha
särskilt starka skäl att försöka påverka politiken.
Det svenska samhället och dess förutsättningar för nya
invånare har förändrats sedan rösträttens utvidgning 1976.
Från att på sjuttiotalet ha varit ett samhälle med en stabil ekonomisk tillväxt och utveckling av välfärden till ett samhälle
präglat av hög arbetslöshet och åtstramad offentlig sektor
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under nittiotalet, något som inte minst drabbat den invandrade delen av befolkning, i synnerhet de stora flyktinggrupper som anlände under nittiotalets början.
Jämfört med tidigare decennier och även jämfört med
inledningen av år 2000 var förhållandena speciella och
extrema under nittiotalet. En mycket stor andel av de utländska medborgarna som hade rösträtt vid valet 1998 hade kommit som flyktingar till Sverige under perioden 1991–1994.
Sverige hade ett ovanligt omfattande flyktingmottagande
under den här perioden. Flyktingarna kom från uppslitande
inbördeskonflikter, från Somalia, från Bosnien, f.d. Jugoslavien, från kurdiska Irak, södra Irak och upproret mot Saddam
Hussein efter Gulfkriget. Motsättningar fanns inom grupperna om hemlandspolitiken och livet i exilen. Förutom detta
exceptionella förhållande hade vi också fått en ny lag (Lagen
om mottagande av asylsökande, LMA) 1994 som ändrade
villkoren för flyktingmottagandet radikalt. Även asylsökande
fick enligt denna rätt att ordna sitt eget boende under tiden
man väntade på att ansökan om asyl och uppehållstillstånd
skulle behandlas. Detta ledde till att allt fler ordnade sin
bosättning själva och allt fler ordnade sin bosättning i storstadsområdena. De utsatta bostadsområden fick under denna
tid ett stort tillskott av nyanlända flyktingar. Många av dessa
ingår alltså i kategorin utländska medborgare med rösträtt i
valet 1998, vilket kan vara viktigt att komma ihåg när man ser
de extremt låga siffrorna för valdeltagande i dessa bostadsområden.
Situationen inför valet 1998 var alltså speciell, med ett
stort antal relativt nyanlända flyktingar från områden med
inbördeskonflikter. Å andra sidan har trenden ända sedan
första »Invandrarvalet« 1976 varit minskande valdeltagande.
När vi ser på valdeltagande allmänt i Sverige det senaste
halvseklet ser vi att just sjuttiotalet utmärkte sig genom ett
mycket högt valdeltagande. Den frågan som kanske egentligen borde ställas är varför deltagandet var så högt under
denna tid? En annan fråga är hur valdeltagandet bland utländska medborgare ser ut jämfört med andra länder?
Valdeltagandet visar sig generellt ligga lågt bland utländska
medborgare i lokala val i de länder som infört denna begränsade politiska rättighet. Variationen mellan olika etniska grupper är emellertid mycket stor, från en bråkdel till att överträffa valdeltagandet bland de infödda. Jämförelsen med
några näraliggande länder visar att deltagandet i Sverige
varit högre än i Norge och Nederländerna, men lägre än i
Danmark. Men även här tycks finnas stora skillnader mellan
etniska grupper.
Finns det mekanismer i valsystemet som gynnar eller miss-
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gynnar mobilisering utifrån de gemensamma intressen som
bakgrund och migration kan skapa? Personvalet i Danmark
tycks underlätta för grupper att påverka och där har man
också fått ett etniskt röstande. Om det sedan är något önskvärt eller om det medför en risk för etnifiering och kulturalisering även på den politiska arenan, det som vi annars är kritiska mot när det gäller synen på allmänna samhällsproblem,
kan diskuteras.
Å andra sidan, när grupper som den turkiska mobiliserat
i vissa danska städer är det kanske inte främst utifrån etnisk
tillhörighet utan utifrån gemensamma samhälleliga behov,
social och ekonomiska.
Att valdeltagandet bland utländska medborgare vid första
kommunalvalet 1976 utgjorde två tredjedelar av valdeltagandet i riksdagsvalet samma år, dvs. bland svenska medborgare,
hängde kanhända samman med en särskild mobilisering inför
den nya rösträtten då – och med att valdeltagandet allmänt
låg så högt i Sverige under denna period. Antalet nationella
och etniska grupper i Sverige var dessutom betydligt färre
då än idag. Bland flyktinggrupperna märktes chilenarna som
visat en relativt hög grad av mobilisering i valen.
Att valdeltagandet bland utländska medborgare sedan
hamnat på mer normala nivåer jämfört med andra länder
skulle kunna ha samband med en allmän nedåtgående trend
och att invandrarkollektivet blivit oerhört mycket mer heterogent med betydligt fler grupper från samhällssystem som
skiljer sig från det svenska. Man skulle då acceptera dels
att integration tar tid och att deltagandet bland invandrade
röstberättigade kanske aldrig når samma nivåer som bland
infödda.
Demokratin förutsätter det folkliga deltagandet, samtidigt
som den liberala form vi känner inte kräver deltagande. När
människor då avstår från att delta, är det inte helt klart om
det ska tolkas som ett dilemma för det demokratiska systemet, att vissa hamnat utanför och inte kan delta, eller om det
är en aktiv protest, att man visst är intresserad men tycker
att deltagande är meningslöst för man kan inte påverka ändå.
Eller om det är tecken på att allt är i sin ordning, att hälsan
tiger still. Man är nöjd, systemet fungerar.
Har nedgången i valdeltagandet bland utländska medborgare sin bakgrund i bristande intresse eller bristande kunskap hos de röstberättigade individerna? Våra delstudier visar
att utländska medborgare generellt är mindre intresserade
av svensk politik än svenska medborgare, något som kan ha
med tiden i Sverige att göra. När det gäller kunskap om det
politiska systemet är den ganska lika fördelad mellan utländska och svenska medborgare, med undantaget kännedom om
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politiska kandidater där kunskapen i undersökningarna från
nittiotalet är avsevärt högre bland svenska än bland utländska
medborgare.
Förtroendet för politiker och tjänstemän sjunker också mer
bland utländska än bland svenska medborgare inför senaste
valet 1998 och försöken att påverka besluten i kommunen
minskar drastiskt bland utländska medborgare under samma
tid.
En minskande andel anser sig alltså ha en klar bild av vad
partierna står för. Få känner till kandidaterna trots det ökade
inslaget av personval, man har inte mycket förtroende för
politikerna och var tveksam om det spelade någon roll vilket
parti som har makten.
Vad gäller politiskt engagemang mätt i former som valdeltagande, partiaktiviteter, kontakter, manifestationer, självtilltro och förmågan att överklaga är det genomgående svagare
hos de invandrade röstberättigade än bland de infödda.
Det som framför allt gör att utländska medborgare röstar
är om man är medlem i något parti. De krympande medlemstalen för de politiska partierna skulle därför kunna ha särskilt
stor betydelse just för denna kategori röstberättigade.
Detta får stöd i Grahn Strömboms intervjuer. Bland motiveringarna hos både invandrade och infödda till att de avstått
från att rösta fanns »begränsat politiskt intresse, partierna är
alltför lika, man inte kan identifiera sig med något parti, man
känner misstro mot politiker, politiker missbrukar sin makt
och man är besviken över nedskärningar inom offentlig sektor«. Svaren visar på reaktioner mot den förda politiken –
delvis i form av ett aktivt avståndstagande. Det handlar alltså
inte om inte brist på kunskap.
Det politiska engagemanget skiljer sig också inom den
invandrade gruppen både beroende på varifrån i världen man
kommer och hur länge man vistats i Sverige. De som invandrat från nordiska grannländer var mer engagerade medan
invandrade från länder i Europa som Jugoslavien, Polen,
Bosnien, Estland var påfallande ointresserade. Här kan man
jämföra valdeltagandet för olika medborgargrupper, där särskilt jugoslaver och polacker visar en kraftig nedgång.
En del av förändringarna i valdeltagandet hänger sannolikt samman med förändringar i gruppernas sammansättning.
Gruppen »jugoslaviska medborgare« har t.ex. förändrats mer
påtagligt än andra. Många jugoslaviska medborgare kom hit
som arbetskraftsinvandrare på sextio- och sjuttiotalen, av
dessa behöll många under lång tid sitt jugoslaviska medborgarskap. Man tänkte arbeta i Sverige några år och sedan återvända till hemlandet. Medborgarskapet var också nödvändigt
om man hade egendom i ursprungslandet. Under krigen på
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Balkan splittrades det som tidigare var Jugoslavien och även
de invandrargrupper som fanns här. Gruppen »jugoslaviska
medborgare« i Sverige krympte då en del sökte och fick
svenskt medborgarskap och fylldes i stället på med nya flyktingar, framför allt från Kosovo. Konflikterna i forna hemlandet följde flyktingarna hit med stora motsättningarna inom
gruppen som följd. Många bland de tidigare arbetskraftsinvandrarna från området var dessutom starkt kritiska mot västvärldens, däribland Sveriges, ställningstagande i konflikterna.
Det fanns med andra ord många olika faktorer som kan tänkas ha påverkat både de som fortfarande var jugoslaviska
medborgare och de som blivit svenska medborgare när det
gäller deras motivation att delta i val i Sverige.
Förändringarna i invandringen har alltså påverkat grupper
som den jugoslaviska starkt. De gamla arbetskraftsinvandrarna har mött nya flyktinggrupper från området som drabbats av våldsamma inbördeskonflikter. Eftersom problemen i
det gamla hemlandet inte är lösta, kan det, som Örebrostudien visar, vara svårt att släppa oron och engagemanget där
och börja ett nytt politiskt liv här. Här har vi emellertid inga
fasta belägg. Gruppernas sammansättning och bakgrund kan
antagligen spela viss roll när det gäller deltagandet i den
svenska politiken, men för att vi ska kunna säga det med
bestämdhet, måste vi göra undersökningar som riktar sig till
individer i de olika grupperna, något som varit omöjligt i det
här sammanhanget.
Örebrostudien visar starka samband mellan områden, där
relativt nyanlända utländska medborgare bor, bland annat
jugoslaver och somalier, och lågt valdeltagande. De med allra
lägst valdeltagande var just områden dit många nya flyktinggrupper hänvisats under perioden 1994–1998.
Allmänt tycks gälla att ju längre tid man levt i Sverige desto
närmare kommer man de inföddas aktivitetsmönster. Invandrade uppvisar generellt ett lägre engagemang än infödda,
men de som bott längst tid i Sverige kommer mycket nära de
inföddas nivå, när det gäller vissa former för engagemang –
som partiaktiviteter, manifestationer och politisk självtilltro.
Intresset, engagemanget och kunskapen om svensk politik
är alltså allmänt sett mindre bland de invandrade och de
utländska medborgarna. Frågan är om det beror på individuella faktorer eller på hinder i den svenska politiska strukturen
eller i det svenska samhället.
Örebrostudien visar på starka samband mellan ekonomiskt
och socialt utsatta bostadsområden och lågt valdeltagande.
Dessa områden i Örebro bebos emellertid av en stor majoritet svenska medborgare, de invandrade utgör som flest
en fjärdedel av invånarna. Studier av riksdagsvalen, dvs. av
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svenska medborgare, visar ett starkt samband mellan ekonomisk och social marginalisering, brist på arbete, lägre inkomster etc. och lägre valdeltagande. Det är framför allt dessa s.k.
resurssvaga som inte röstade i valet 1998. Forskarna visar att
röstandet blivit en klassfråga, att deltagandet framför allt håller på att utvecklas till en angelägenhet för medelklassen och
att arbetarklassen drar sig undan. I uppgivenhet eller protest
mot politikens innehåll och utveckling.
Ett par av delstudierna kontrollerade just vilken roll omgivningen, speciellt då utsatta storstadsområden, kan ha för det
politiska engagemanget. De segregerade storstadsområdena
skiljer sig åt beträffande ett antal faktorer, där »inkomst« är
en som visat sig ha ett särskilt tydligt samband med valdeltagande i allmänhet. Frågan är om själva koncentrationen
av människor som befinner sig i en socialt och ekonomiskt
sämre position än andra förstärker den politiska passiviteten.
Det vore inte alltför långsökt att vänta sig att politiskt utanförskap skulle följa den ekonomiska och sociala utsattheten.
Som en av delstudierna visar är det svårt att finna samband mellan storstadsområdena och röstande. Undantaget
var Göteborg, där det fanns ett samband mellan genomsnittsinkomsten i området och benägenheten att rösta (Utanför
demokratin? Del 2, Varför röstar inte invandrarna?). I den
andra delstudien, där man använder arbetslöshet som mått på
den sociala situationen hade bostadsområdet ingen påverkan
alls på det politiska deltagandet eller den politiska självtilltron (Utanför demokration? Del 3, Resurser för politisk integration). Inte i något fall kunde vi belägga någon negativ
områdeseffekt för invandrade.
Tvärtom var det för de infödda svenskarna. Här fanns tydliga negativa områdeseffekter. Valdeltagandet sjunker, liksom
antalet politiska kontakter, självtilltron och tilltron till förmågan att överklaga i takt med att arbetslösheten i området stiger. För de infödda påverkar alltså utsattheten i området deras
delaktighet, oavsett om de drabbas personligen av arbetslöshet. För de invandrade fanns i stället motsatta tendenser,
att området kunde påverka positivt vad gäller t.ex. politisk
självtilltro och tilltron till förmågan att överklaga. Det tycks
alltså som om själva koncentrationen av invandrade i området påverkar dessa positivt i dessa avseenden.
Här kan man knyta an till de tendenser till etniskt röstande
som vi fann i studien kring personvalet. Tendenser som också
går igen i den danska studien som Lise Togeby gjort, dvs.
att koncentrationen av medlemmar av den »egna gruppen«
kan leda till en politisk mobilisering inför de politiska valen.
Invandrarna i dessa områden finns där delvis på andra grunder än de infödda svenska medborgarna. Många har valt
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att bosätta sig där, nära släktingar och landsmän, medan de
infödda svenskarna bor där i brist på bättre möjligheter, vissa
på grund av sociala problem som gör det svårt att få bostad
någon annanstans. Områdena kan därför ha en annan och
mer negativ klang för de infödda invånarna än för en del av
de invandrade, som kompenseras av närheten till släktingar
och landsmän.
De som invandrat var enligt våra analyser mindre aktiva i
politiska partier, tog färre politiska kontakter, deltog i färre
manifestationer, gav uttryck för lägre politisk självtilltro och
upplevde sig mindre kompetenta att överklaga myndighetsbeslut än infödda svenskar. Det berodde på att de hade sämre
resurser, mindre kunskaper i svenska, fick mindre övning i
medborgerliga färdigheter och allmänbildning och tillfrågades mera sällan om de ville vara med i politiken. Bakom detta
fann vi samband med deras sämre position både i arbetsliv
och föreningsliv.
Bortsett från svenskkunskaperna, som förklarade en del, så
spelade emellertid dessa sämre resurser ingen större roll för
valdeltagandet. Här var det svårare att hitta samband. Frånvaron av rösträtt i riksdagsvalet tycks spela in, invandrare som
blivit svenska medborgare röstar i högre utsträckning, men
den förklarar inte allt.
När vi jämför utvecklingen över tid ser vi att skillnaderna
från slutet av åttiotalet har ökat mellan invandrade och
infödda, när det gäller nästan alla former för politiskt engagemang, och i synnerhet för valdeltagande. Ökningen är inte
dramatiskt stor men den finns. När vi ser vad som hänt i
det svenska samhället ser vi att under den här tiden har vi
den ekonomiska omstruktureringen, den höga arbetslösheten, som särskilt drabbat invandrade. Vi ser också att det är
de infödda som dragit ifrån, det är deras utbildningsnivå som
höjts i relation till de invandrades. Så även om det omedelbart ser ut att handla om individens personliga resurser och
engagemang, om hon har kunskaper, kan svenska, är intresserad av svensk politik, så finns det en djupare struktur bakom.
Har hon jobb, är hon med i en (svensk) förening får hon träning i både språk och medborgerlig allmänbildning och färdigheter som behövs i politiken. Det handlar alltså om ett
samspel, mellan individ och samhälle. Kunskap, vilja, motivation från individens sida, men också ett samhälle som ger
möjlighet att skaffa kunskaperna, att öva färdigheterna och
som öppnar sig och säger »vi behöver dig«.
Både kunskaper i svenska språket och de medborgerliga
färdigheter som är relaterade till just svenska förhållanden
kan hänföras till faktorer som har med migrationen i sig att
göra. Samtidigt som man kan anta att en person som varit
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politiskt aktiv tidigare kan ha skaffat sig vissa färdigheter som
även är relevanta här. Men till migrationen hör också kluvenheten mellan det gamla och nya hemlandet själva motiven
för invandringen. Kanske har man fortfarande intresset riktat mot det gamla hemlandet. Flytten eller flykten till Sverige
kanske inte alls är så definitiv att man satsar på att stanna
här någon längre tid. I genomsnitt har drygt en fjärdedel av
alla som invandrat utvandrat inom en tioårsperiod. Konflikter
i det tidigare hemlandet, kvarvarande släktingar m.m., kan
göra att man har svårt att släppa engagemanget där. Politiken i det tidigare hemlandet är också en del av bagaget, på
gott och ont. I bästa fall har man med sig kunskaper och färdigheter, i värsta fall skyr man en värld som varit präglad av
faror eller korruption.
Även om man varit intresserad av politik i det gamla hemlandet kan skillnaden i ländernas politiska system skapa hinder. Man känner inte igen sig, partierna i hemlandet har
ingen motsvarighet här. Frågorna som finns på den politiska
dagordningen skiljer sig starkt. Det kan vara en situation som
hänger nära samman med migrationen i sig. Integration tar
tid, inte minst i politiska sammanhang. Men det kan också
handla om politikens innehåll, dess inriktning. Politiken i
Sverige är så »småttig«, det är svårt att skilja partierna åt
säger en del. Det kan kännas meningslöst att välja, politiken
blir ändå ungefär densamma. »Politiken berör inte mig«.
När det gäller röstandet bland majoritetsbefolkningen förklaras nedgången med att det är de socialt resurssvaga som
nu röstar i minskande omfattning. Det är något som stämmer väl med förhållanden i andra länder. Men varför röstade
då så många tidigare? Här säger forskarna att det beror på
att vi haft en starkt utvecklad samhällsnorm i Sverige, att
vi bör gå och rösta. En norm som kan ha sina rötter i den
svenska politikens tidigare folkrörelsebas. För människor som
invandrat kan en sådan norm vara något helt främmande.
En annan sak är att mycket tyder på att denna norm nu
försvagats – också inom majoritetsbefolkningen. Frågan är
då om det hänger samman med politikens inriktning, om de
resurssvaga uppfattar politiken som något som berör andras,
inte deras vardag. Om politiken antagligen inte kommer att
förändra något speciellt för just dem, så är det konsekvent att
vända politiken ryggen. En aktiv handling som kan stämma
väl också för invandrade grupper. Här finns i så fall orsakerna
till det minskande deltagandet inom det svenska politiska systemet, hos de politiska partierna. Vilkas intressen är det de
driver?
När det gällde valdeltagandet, såg vi att de som framför
allt deltar är de som är medlemmar i något politiskt parti.
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Frågan är hur det ser ut inom partierna – är invandrade välkomna? Deltagarna i Dahlstedts fokusgrupper hade här skiftande erfarenheter. Mycket tyder på att partierna inser betydelsen av att även den invandrade delen av befolkningen finns
med i politiken. Sedan finns det hinder på vägen till faktiskt
inflytande och makt. Om de hindren är fler än för andra nya
grupper inom politiken, t.ex. ungdomar, är svårt att säga. I
tider när medlemsantalet krymper finns antagligen större risk
för att en mindre krets monopoliserar makten och det blir
svårare för nykomlingar att göra sig gällande. Nykomlingar,
som invandrare, släpps in så länge de inte utgör något hot
mot det ledande skiktet, säger våra sagesmän och sageskvinnor. Det är antagligen en maktens logik som det är svårt att
komma runt. Frågan som Dahlstedt ställer är om det utöver
detta finns mekanismer inom den svenska demokratin som
samverkar med diskriminering och marginalisering?
De politiska partierna vittnar å sin sida om hur svårt de
har att nå nya invandrade grupper. Partierna beter sig på traditionellt svenskt sätt, skickar ut brev med information och
inbjudningar. De anser sig inte ha resurser att översätta material eller ta personlig kontakt, särskilt inte i tider med krympande medlemskårer. Insatserna för att nå invandrargrupper
var färre 1998 än 1979, ambitionerna har alltså varit större.
Invandrarföreningarna som rent teoretiskt skulle kunna
vara broar mellan de nyanlända invandrade invånarna och det
demokratiska systemet, har samma problem; stora behov, få
aktiva, brist på resurser. Dessutom möts de ofta av likgiltighet
och misstro. Även invandrarföreningarna lever ett liv i marginalen och det är ont om platser där invandrare kan möta
majoritetssamhället. Särskilt för dem som saknar arbete.
För partierna är problemet att de potentiella väljarna kommer från många olika håll, det blir många språk att översätta
till. Företrädarna för partierna hänvisar också till invandrarnas svårigheter med svenska språket. En fråga, som inte ställts
i våra delstudier, är om det också kan finnas en rädsla för att
få med invandrade i partierna. Om man tror att de infödda
svenska väljarna skulle reagera negativt – dvs. en fråga om
i vilken utsträckning »vardagsrasismen« också genomsyrar
samhällets politiska institutioner.
Flera av våra delstudier pekar på att orsakerna till det sjunkande valdeltagandet och deltagandet i politiken över huvud
taget hänger samman med många av de invandrades sociala
position – ett utanförskap i samhällets marginaler. Bristande
integration i samhället allmänt får återverkningar också på
det politiska deltagandet, även om sambandet inte behöver
vara omedelbart. Man kan också tänka sig att utanförskapet
kan leda till att man mobilisera för att försöka förändra, men
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då måste det finnas någon slags gehör i det politiska systemet. Den bristande integrationen kan hänga samman med
individens motivation och orientering visavi det svenska eller
gamla hemlandet, men också med det svenska samhällets vilja
och förmåga att ta emot nya medlemmar. Är det utestängningsmekanismer och diskriminering som dominerar eller ser
man nykomlingarna som individer med resurser som behövs
för helhetens utveckling?
Det som många av våra politiska kontakter med utländsk
bakgrund berättar är just historien om utanförskapet. Om
osäkerheten om man verkligen hör till samhället eller ej. Om
man verkligen är inbjuden och får vara delaktig. Deras upplevelse var att det demokratiska samhället i mycket är en
retorisk konstruktion vars praktik lämnar mycket i övrigt att
önska. Etnisk mångfald och integration hade inget med deras
verkligheter att skaffa. Politiken är mest vackra ord i valtider
och i övrigt styrs det mesta över huvudena på dem som
berörs. Storstadssatsningarna som uttryckligen har haft krav
på lokal förankring bland de boende har trots detta mest
beslutats av tjänstemän och myndigheter. När initiativ väl tas
underifrån så fastnar de i den stora integrationsbyråkratin,
som flera ser som ett hinder för det folkliga deltagandet.
Flera av de politiska aktörerna vittnade också om att det
är svårt att komma in i partier och föreningar och de flesta
hade erfarenheter av marginalisering och diskriminering från
olika områden i samhället. Inte bara arbetslivet, utan också
från myndigheter, i skolan, från grannar, i media och från
politiska partiers sida. Som »invandrare« blir man stämplad
som mindre värd. Som boende i s.k. utsatta områden också.
De som drabbas är framför allt »svartskallarna« eller kanske
än mer de som också har en mörkare hudfärg. Diskriminering och rasism är de yttersta utestängningsmekanismerna.
Allt detta leder i längden till en negativ självuppfattning och
bristande tilltro till den egna förmågan att förändra. Om
lagar och regler som är till för att skydda vars och ens mänskliga rättigheter, skydda mot diskriminering och rasism, inte
följs eller om brott inte beivras, leder det givetvis också till
en misstro mot hela samhället.
Politisk representation är avgörande för makt och inflytande – och integration. Invånare med utländsk bakgrund
är svagt representerade i de demokratiska institutionerna
idag, särskilt de som tvingats ut i marginalen. Klyftan mellan
infödda och utrikesfödda har minskat något när det gäller
partiaktivitet, framför allt på grund av de inföddas sjunkande
deltagande. Aktiviteten är emellertid fortfarande mycket låg
inom båda grupperna. De utrikesföddas och de utländska
medborgarnas representation i politiska församlingar har ökat
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något valet 1998 men är fortfarande långt under deras andel
av befolkningen. En undersökning visar också att infödda
politiker inte för de invandrades talan. Inte ens en procent av
de i Sverige födda politiker som tillfrågats nämnde invandrare eller flyktingar bland de kategorier de ansåg sig representera (Bäck & Soininen, 1998, 1999). De representanter
med utländsk bakgrund som finns i det politiska systemet är
dessutom ofta välintegrerade efter att ha levt länge i Sverige.
De har därmed tappat kontakten med den verklighet som
många av invånarna i de utsatta områdena lever i. En synnerligen relevant fråga är därför vem som ska representera vem.
Fler och fler trådar löper samman här. Det är invånarna i
de utsatta områdena som måste få sin verklighet på den politiska dagordningen, det är de aktiva i dessa områden som
måste få gehör för sina synpunkter inte minst inom »integrationsbyråkratin« och det politiska systemet. Det är dessa
grupper som behöver representanter på de politiska arenorna
– för att deras problem ska bli synliga och även för att vi
alla ska få nya förebilder. Då skulle också kandidater med
utländskt ursprung inte i varje läge behöva vara de representanter för »integrationsfrågorna« som de nu oftast blir, självvalt eller ej, utan kunna specialisera sig på olika samhällsområden som andra aktörer i politiken, vilket antagligen också
skulle höja deras status.
Demokratiutredningen uttrycker i sitt slutbetänkande stark
kritik mot de politiska partiernas oförmåga till förnyelse och
oroar sig över utanförskapet inte minst bland invånare med
utländsk bakgrund. Utredningen har en vision av en utveckling bort från elitdemokratin till en deltagardemokrati, där
alla ges möjlighet till inflytande och delaktighet och där
civilsamhällets »fria och från staten oberoende sammanslutningar« deltar aktivt. Man vill ha ett större utrymme för lokal
självstyrelse och efterlyser »kreativa och autonoma mötesplatser« också utanför den representativa demokratin. Den
lokala självstyrelsen måste stärkas menar utredningen – något
som skulle göra kommunerna till intressantare och relevantare arenor för politisk påverkan. Det är framför allt på de
lokala arenorna som inflytandet ska öka (SOU 2000:1) – i
vårt globala tidevarv. Hur ska de många infödda men inte
minst invandrade samhällsmedlemmarna göra som är mest
intresserade av nationella och internationella angelägenheter
och som inte nöjer sig med att diskutera om det ska bli en
ny rondell utanför tågstationen?
Vad händer om valet 1998 faktiskt var ett trendbrott, om
de extrema förhållandena som rådde på arbetsmarknaden
och i flyktingmottagandet inte »läkt ut«? Om de invandrade
invånarna i de utsatta bostadsområdena inte integreras? Om
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de uteblivna integrationsprocesserna bytts i segregation? Om
visserligen alltfler får jobb i den rådande högkonjunkturen
men vissa grupper hamnar permanent utanför?
Trots att demokrati är ett politiskt system som inte öppet
förtrycker och formellt utestänger, så intar olika grupperingar
ändå högst olika och ojämlika positioner med ojämlika förutsättningar att i praktiken påverka samhällslivet. Dahlstedt
säger att vi måste närmare undersöka hur demokratiska spelregler bidrar till att upprätthålla etnisk segregering – i motsats till demokratins ursprungliga ideal och visioner. Hur
konstrueras »invandrare« inom svensk demokrati, på sätt
som underförstått stigmatiserar och pekar ut? Hur samverkar
svensk demokrati med rasifiering och diskriminering?
Kan t.ex. en sådan teknisk detalj som valkretsindelning
spela in här? Henry Pettersson och Marianne Freyne-Lindhagen tar i Örebrostudien upp frågan. Om man ändrar valkretsindelningen så den noggrannare följer de invandrartäta
bostadsområdena skulle partierna kanske tvingas lyfta fram
invandrade kandidater för att få röster i dessa valkretsar.
Metoden har använts i USA för att gynna dåligt representerade grupper.
Man måste fokusera på marginaliserande mekanismer, snarare än på deras praktiska konsekvenser. Hur människor med
utländsk bakgrund blir eller tvingas till att bli ovilliga, passiva, okunniga och segregerade. Denna politiska marginalisering är inget statiskt förhållanden utan den är resultat av
en maktordning som ständigt förändras. Hur kan man då
komma förbi marginalisering och socialt och politiskt utanförskap? Inte genom att enbart betrakta invandrarskap som
ett nytt klassmärke poängterar Dahlstedt, något som Demokratiutredningen gör i sitt slutbetänkande – som om en slags
underordning, den klassmässiga, idag ersatts av en annan,
etnisk. Man måste komma bort ifrån att oreflekterat lyfta
fram etniciteten som överordnad förklaringsgrund till samhälleliga fenomen. Det gäller att tydligt synliggöra marginaliserade gruppers egna perspektiv och erfarenheter och anpassa
institutioner och samhällsstrukturer till det mångetniska samhället. Det räcker inte med att lyssna och samtala. Det krävs
att majoriteten delar med sig av makten, släpper in dem som
nu står utanför de demokratiska institutionerna.
Tillgången på politiska rättigheter handlar självklart om
makt och inflytande. Vilka kan vinna, vilka riskerar att förlora?
Men det handlar också om den politiska kulturen, om landets
historia som invandrarland och hur man ser på invandrarna.
Om man väntar sig att de ska återvända till ursprungslandet
finns ingen anledning att ge dem några politiska rättigheter
eller om man räknar med att de ska stanna och ser politiska
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rättigheter som en viktig del i integrationsprocessen. Rösträtt
och deltagande i det politiska systemet skulle kunna vara en
väg till integration, även när arbetsmarknaden kärvar och en
viktig väg att påverka samhällets fördelning av resurser.
Den rösträtt som många av de invandrade invånarna i
Sverige har är trots allt bara halv. För partierna blir de som
har annat medborgarskap än svenskt mindre intressanta att
rekrytera eftersom de inte har rösträtt eller är valbara i riksdagsval. För de potentiella väljarna kan det vara svårare att
engagera sig i valen eftersom valkampanjerna alltid har fokus
på rikspolitiken. Politisk aktivitet och engagemang skulle å
andra sidan kunna vara en väg till individuell integration och
även en väg att driva olika kollektiva intressen. Att utvidga
rösträtten även till riksdagsval skulle vara ett erkännande, att
alla samhällsmedlemmar räknas när det gäller det demokratiska beslutsfattandet, det som rör allas vardag oavsett vilket
medborgarskap vi av en eller annan anledning bär på.
Demokratiutredningen ställer inga krav på att rösträtten
för i riket bofasta utländska medborgare ska utvidgas att gälla
även i riksdagsval. För detta finns uppenbarligen ingen politisk majoritet. Det är något som går igen i Europa och återspeglas i EU:s svårigheter att driva de många invandrade
invånarnas intressen. Invandrarfientliga och högerextrema
partier går framåt i många europeiska länder. Anledningen
är knappast den makt som »invandrarna« har – dessa har
snarare i sin existens av maktlösa blivit offer i kampen mot
demokratin.
Invandrarnas röster är i de flesta länder på grund av sitt
begränsade antal av mindre betydelse för maktbalansen. Ett
undantag är Belgien, där många invandrare förväntas rösta
på franskspråkiga partier, vilket gett flamskspråkiga Vlaams
Blok starkt stöd för sitt invandrarfientliga program. För
att mota tillbaka högerextremismen har majoriteten infört
röstplikt – än så länge dock utan resultat. I den här situationen när högerextremismen vinner terräng i många länder
i Europa, har de politiska partierna legat lågt med integrationspolitiska insatser som utvidgad rösträtt. Frankrike är ett
tydligt exempel, där Front National stärkt motståndet och
gjort partierna försiktigare i sina krav för invandrarnas rätttigheter
Världen förändras och inom många områden talas positivt
om globalisering. Globaliseringen sägs vara anledningen till
att vi måste acceptera att arbetstillfällen försvinner till andra
sidan jordklotet. Globaliseringen är ursäkten när kapital flyttas snabbare än tanken och driver upp våra levnadskostnader.
Men få talar om migration som ett självklart inslag i globaliseringen – åtminstone inte i positiva termer. Migration måste
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givetvis vara ett av de viktigare inslagen i globaliseringen.
Människor rör sig på den globala marknaden efter möjligheter till arbete och ett bättre liv. Om inte de civila och politiska
rättigheterna i framtiden kan följa boendet i stället för medborgarskapet kommer stora grupper i världen och i Sverige
att hamna utanför demokratin.
Medborgarskap tillhör nationalstaten och nationalstaten
förlorar i betydelse med globalisering och europeisering.
Demokratins bas är emellertid än så länge nationalstaten.
Ökade möjligheter att bli medborgare borde därför teoretiskt vara en väg för fler att få bättre förutsättningar för att bli
delaktiga. Den svenska regeringens förslag om dubbelt medborgarskap borde kunna bidra positivt till ett ökat politiskt
deltagande. Att underlätta för dubbelt medborgarskap skulle
också vara en symbolhandling – medborgarskapet blir ett
slags accepterande av den invandrade som fullödig samhällsmedlem.
Tillgängligheten till medborgarskap är möjligen ett första
steg i den politiska integrationsprocessen. Västländerna borde
skynda på möjligheten att garantera invandrare och deras barn
med permanent uppehållstillstånd medborgarskap menar
migrationsforskaren Stephen Castles. Medborgarskapet löser
emellertid inte alla problem. När man redan har en situation,
där många är marginaliserade, och med rasistisk diskriminering och våld, kan tillgången till medborgarskapet ses som en
förutsättning för en lösning snarare än lösningen i sig.
Formellt medborgarskap innebär heller inte någon jämlik
tillgång till samhällets resurser. Med exempel från Australien
visar Castles hur ett substantiellt medborgarskap (alltså inte
juridiskt) har utvecklats just på grund av den australiska efterkrigstidens assimilationspolitik (Bauböck 1994). Man såg
den kulturella assimilationen som en förutsättning för att bli
australier samtidigt som mångfalden bland immigranterna
medförde att medborgarskapet i själva verket omdefinierades
till att även innefatta rätten till kulturell olikhet.
Invandrarna har där upptäckt att formell likhet som medborgare i sig inte är något skydd mot ekonomiskt underläge,
diskriminering eller marginalisering. Det juridiska medborgarskapet ger i sig heller ingen direkt makt i de stora ekonomiska och politiska institutionerna. En anledning till fortsatt
utanförskap är framför allt brist på ekonomiska resurser och
tillgång till utbildning. En annan anledning är att institutioner utgår från outtalade kulturella värderingar som är uteslutande och självgenererande. Nykomlingar som försöker få
tillträde kan upptäcka hinder som är svåröverstigliga just därför att de är osynliga och omedvetna »glastak«.
Tjugofem års tillgång till formellt medborgarskap har
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bidragit föga till att t.ex. aboriginerna i Australien ska komma
ifrån etthundrafemtio års förtryck. Ursprungsbefolkningen
är fortfarande utestängd från arbetsmarknaden med arbetslöshetstal på över femtio procent. Deras sociala välfärd är
dramatiskt sämre än övriga australiers och de är i praktiken
utestängda från den politiska makten. Minoriteternas situation i Australien har därför väckt frågan om behovet av institutionella förändringar för att försöka göra medborgarskapet
fullständigt och reellt för alla samhällets medlemmar.
För att alla grupper i Australien ska kunna delta krävs
avgörande förändringar av institutioner och representationsprocesser hävdar Castles, vilket skulle innebära ett nytt multikulturellt medborgarskap. Ett medborgarskap som kombinerar universalitetssprincipen vad gäller rättigheter med
behovet av differentierad behandling av olika grupper med
olika värderingar, intressen och behov.
Integration tar tid. Den extrema nedgången i valdeltagandet i vissa områden kan delvis förklaras av de många relativt
nyanlända flyktinggrupperna i dessa områden. Grupper där
motiven för att delta kan ha varit särskilt svaga. Vi vet inte
så mycket om detta – här behövs mer forskning riktad mot
olika grupper, etniska, religiösa m.m. Att tiden i Sverige spelar roll är inte särskilt förvånande. Att sedan barnen till de
invandrade är mer aktiva än infödda stärker förtroendet för
systemet, det fungerar, men det tar tid – en generation. Även
om våra studier stämmer med tidigare fynd, är vårt underlag
emellertid mycket begränsat och vi skulle därför vilja se uppföljningar och ett bredare underlag som ger möjlighet att
t.ex. jämföra olika grupper. Vi behöver också rikta uppmärksamheten än mer på olika områden och där även jämföra
med de infödda svenskarnas politiska deltagande.
Sverige var föregångare på sjuttiotalet med att införa lokal
rösträtt och även med sin invandrarpolitik. Nittiotalets skifte
till integrationspolitik måste uppenbarligen få genomslag i
människors verklighet. Det sjunkande valdeltagandet och vad
man kan kalla krisen i det politiska systemet, med starkt sjunkande medlemstal inom de politiska partierna och folkrörelserna, är ett allmänt problem. Ett problem som forskarna
visar hänger intimt samman med stora gruppers ekonomiska
och sociala utsatthet, grupper där även många invandrade
invånare ingår. Migration medför i sig lätt lägre deltagande
i politik och samhällsliv, det finns ett antal migrationsrelaterade faktorer som är svåra att påverka, som har med den
enskildes motiv och identitet att göra. Andra faktorer handlar om de resurser som krävs i det nya samhället, om kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Här finns
viktiga uppgifter för utvecklingen av introduktionen av nyan-
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lända flyktingar och invandrare. Ett arbete som pågår inom
Integrationsverket. Risken är annars att man stannar i samma
onda cirkel – om inte den nyanlända känner att hon accepteras och är välkommen, så får hon mycket svårt att motivera
den arbetsinsats som krävs för att lära sig koderna i det nya
samhället.
Det handlar återigen om tillgången till arbete, möjligheten att försörja sig själv. Om samhällets aktiva insatser mot
diskriminering och rasism och möjligheten att få delta i politiska partier och organisationer och träna sina medborgerliga färdigheter. Vi skulle här gärna se en granskning av hur
rekryteringen till de politiska partierna går till, inklusive de
organisationer, som t.ex. de fackliga, som utgör rekryteringsbas för de politiska partierna. Flera av dessa angelägna forskningsuppgifter kommer sannolikt att tas om hand av den
nyligen tillsatta utredningen som granskar makten ur ett
integrationsperspektiv.
När kvinnorna började ställa krav på att få ett ord med i
politiken och hotade med att bilda Kvinnoparti, fick partierna bråttom att införa »varannan damernas«. Kvinnorna är
visserligen en betydligt bredare kategori, halva befolkningen,
men vi tror att även invandrargrupperna skulle kunna få ett
eller flera ord med i laget – men att mycket hänger på deras
egen mobilisering. Det gäller därför att skapa goda förutsättningar för samling kring politiska frågor.
Invandrarorganisationernas betydelse ökar om de inte bara
intresserar sig för de tidigare hemländerna utan också deltar
aktivt i det svenska samhället – men då måste de också accepteras och stödjas i denna roll. Behoven av mötesplatser är
stort. Kommunerna bör se till att det finns billiga lokaler
för civilsamhällets aktivister föreslår Demokratiutredningen.
Lokaler i utsatta områden vill vi tillägga, efter att ha hört
många klagomål över hur svårt det är att få fram mötesplatser just där.
Det formella medborgarskapet är en del i integrationsprocessen. Möjligheten till dubbelt medborgarskap är en given
del i utvecklingen mot det globala samhället. Formellt medborgarskap löser emellertid inte problemen med ekonomisk
och social marginalisering, inte heller problemen med diskriminering och rasism. Här måste till betydligt aktivare insatser. De lagar som finns måste tillämpas, insatserna får inte
stanna vid vackra ord, människor måste känna att de får
skydd av samhällets institutioner. Vi behöver också ta upp till
ytan den vardagsrasism som nu sorterar och värderar människor efter olika skalor.
Slutligen kan man fråga sig om inte en utvidgning av rösträtten till att gälla även riksdagsval är den logiska följden av
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internationaliseringen. Det skulle innebära att rösträtten och
möjligheten att delta och vara delaktig i de demokratiska staterna får följa boendet och inte nationalstaternas förlegade
syn på medborgarskap. Här är arbetet inom EU centralt, ett
arbete som uppenbarligen behöver en kraftfull skjuts framåt.
Integration i arbetsliv, i samhälle och inte minst i politiken
är en oerhört viktig fråga för demokratins framtid i Europa –
inte minst mot bakgrund av framväxten av de högerextrema
rörelser som inte accepterar allas lika värde och som vill
avskaffa folkstyret.
Integrationsverket kommer att inbjuda olika grupper inom
politik, forskning, föreningar och civilsamhälle till seminarier,
där vi fortsätter diskussionen om hur den politiska integrationen bäst kan främjas.

Referenser
Andersson, Roger, 2000, »Segregerande urbanisering?« Hemort
Sverige, Integrationsverket
Bauböck, Rainer ed.,1994, From Aliens to Citizens, Redefining the
Status of Immigrants in Europe, European Centre Vienna, Avebury
Bennulf, Martin och Per Hedberg, 1999. »Utanför Demokratin.
Om det minskande valdeltagandets sociala och politiska rötter«.
Ingår i Valdeltagande i förändring, SOU 1999:132.
Bäck, Henry och Maritta Soininen, 1996. Invandrarna, demokratin och samhället. Om invandrarnas politiska deltagande i dagens
Sverige. Rapport 12, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.
Bäck, Henry, Soininen, Maritta, 1999, Invandrarna i Personvalet i
Holmberg, Sören & Möller Tommy, Premiär för personval, SOU
1999:92, Stockholm
Bäck, Henry, 1999, »Invandrarnas deltagande i det politiska livet«, i
Invandrarskap och medborgarskap, Demokratiutredningens forskarrapporter, SOU 1999:8, Stockholm
Bäck Henry, Soininen, Maritta, 1999, Invandrare som medborgare,
väljare och politiker, i Medborgarnas erfarenheter, Demokratiutredningens forskarrapporter, SOU 1999:113
Castles, Stephen, 1994, »Democracy and Multicultural citizenship.
Australian Debates and their Relevance for Western Europe«, i
Rainer Bauböck ed. From Aliens to Citizens
Gidlund, Gullan och Tommy Möller, 1999. Demokratins trotjänare. Demokratiutredningens forskarvolym X, SOU 1999:130.
Grahn Strömbom, Hanna, 200, Inte som svenskfödda soffliggare,
Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Hammar, Tomas, 1979, Det första invandrarvalet, Stockholm,
Publica
Hammar, Tomas, 1984, Röstberättigade utländska medborgares valdeltagande, SOU 1984:12
Hammar, Tomas, 1990, Democracy and the Nation State, Research
in Ethnic Relations Series, Avebury
Jonsson, Christer, 1999. Allt färre röstar i invandrartäta områden.
Utländska medborgares valdeltagande i sex valdistrikt i Göteborg
1994–98. Göteborg: Göteborgs stad. Sammanfattning utgiven av
Integrationsverket.
Layton-Henry, Zig, 1990, The Political Rights of Migrant Workers
in Western Europe, London, Sage Publications, University Press.
Le Duc, Lawrence, Niemi, Rickard G., Norris, Pippa ed., 1996,
Comparing Democracies, Election and Voting in global perspective,
Thousand Oaks, Sage Public.

DEL 1: OM INVANDRARES POLITISKA DELAKTIGHET

113

Marshall, T. H, 1977, Class, Citizenship and Social Development,
Chicago
Miles, R. (1993) Racism after »Race Relations«, Routledge: Kent.
Oriol, Paul, 1992, »Les immigrés devant les urnes«, Migration &
Changements No 24, Ciemi l’Harmattan
Petersson. Olof, Westholm, Anders, Blomberg, Göran, 1989, Medborgarnas makt, Stockholm, Carlssons
Petersson, Olof, Hermansson, Jörgen, Micheletti, Michele, Teorell, Jan, Westholm, Anders, 1998, Demokrati och medborgarskap: Demokratirådets rapport 1998, Stockholm, SNS förlag
Rath, Jan, 1990, »The Political Rights of Migrant Workers«, I Layton-Henry Political Rights
SCB, Statistiska centralbyrån,1999, Deltagandet bland utländska
medborgare vid kommunfullmäktigvalen 1998, Me 14 SM 9901,
Stockholm
SOU 1996:55, Sverige, framtiden och mångfalden, slutbetänkande
från Invandrarpolitiska kommittén, Stockholm, Fritzes
SOU 1996:156, Bostadspolitik 2000. Från produktions- till boendepolitik. Överväganden och förslag. Särtryck av Bostadspolitiska
utredningen, Stockholm, Frtizes
SOU 1999:34 Svenskt medborgarskap. Slutbetänkande av 1997 års
medborgarskapskommitté, Stockholm, Fritzes
SOU 2000:1, En uthållig demokrati, Demokratiutredningen slutbetänkande, Fritzes, Stockholm
Togeby, Lise, 1999, »Migrants at the polls: an analysis of immigrant
and refugee participation in Danish local election«, Journal of
Ethnic and Migration Studies Vol. 25 No.4, October 1999

