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Förord

Efter valet 1998 fick Integrationsverket i uppdrag av reger-
ingen att analysera det låga valdeltagandet bland invandrare – 
speciellt i s.k. utsatta bostadsområden. I uppdraget låg också 
att studera utvecklingen sedan rösträtten för utländska med-
borgare 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 forskarstu-
derande inom statsvetenskapliga och sociologiska institutio-
ner vid flera av landets universitet; 
 docent Folke Johansson vid statsvetenskapliga institutio-
nen vid Göteborgs universitet (del 2), 
 doktoranderna Per Adman och Per Strömblad under hand-
ledning 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 pro-
fessor Aleksandra Ålund, tema Etnicitet, Linköpings univer-
sitet (del 5), 
 fil.dr. Erik Olsson, tema Etnicitet, Linköpings universitet 
(del 6) samt
 doktorand Henry Pettersson samt fil.dr. Marianne Freyne-
Lindhagen, samhällsvetenskapliga institutionen, Örebro uni-
versitet (del 7).
 På Integrationsverket har Lillemor Sahlberg varit ansvarig 
för projektet samt författat del 1.

Norrköping den 21 november 2000

Andreas Carlgren Birgitta Ornbrant
Generaldirektör Avdelningschef





När främlingen befinner sig i vår närvaro, kan det framgå att 
han besitter någon egenskap som gör honom olik de övri-
ga…, någon mindre önskvärd egenskap. På så vis reduceras 
han i vårt medvetande från en fullständig och vanlig män-
niska till en kastmärkt, en utstött människa. Att stämplas på 
det sättet innebär ett stigma, i synnerhet då den vanhedrande 
effekten är omfattande; stundom kallas det också oförmåga, 
oduglighet, handikapp. (Erving Goffman, 1972: 12)

De hör så ofta att de inte duger någonting till, inte vet 
någonting och ur stånd att lära sig något, att de är sjuka, lata 
och improduktiva, att de till sist blir övertygade om sin egen 
oduglighet. (Paulo Freire, 1972: 60)

En problematik i svensk demokrati som på senare tid särskilt 
har aktualiserats är relationen mellan å ena sidan den svenska 
befolkningens mångetniska sammansättning och å andra 
sidan fördelningen av makt och utövandet av politiskt infly-
tande. Åtskilliga röster har i den offentliga debatten höjts 
till förmån för större inslag av »mångfald« inom styrande 
organ och förvaltningar. Statliga utredningar problematise-
rar politiska uppgifter och åtgärdsförslag ut ett »integrations-
perspektiv«. Politiska partier tävlar numera om att i valrörel-
ser framstå som mest »invandrarvänliga«. Under 1998 års 
val sattes stora insatser in för att mobilisera väljarna i storstä-
dernas mångetniska förorter. I samband med valet formule-
rade flera partier särskilda integrationspolitiska program med 
avsikt att profilera sig med avseende på mångfald och inte-
gration. 
 Valdeltagandet minskade trots detta vid 1998 års val, mest 
påtagligt i storstadsförorter med en hög koncentration av 
personer med utländsk bakgrund.1 Det var i denna kontext 

Makt och vanmakt 
i det mångetniska samhället

1  Jag använder genomgående beteckningen »personer med utländsk 
bakgrund« för att beteckna de delar av befolkningen som själva 
har invandrat eller som har minst en förälder som har invandrat 
till landet (se Ds. 1999: 48). I de fall beteckningen invandrare 
förekommer, används den för att beteckna ett mer vardagligt sätt 



att dela in befolkningen i vi och dem, svenskar och invandrare. 
Begreppet sätts då inom citationstecken, för att markera det pro-
blematiska i att oreflekterat dela in befolkningen i definitiva kate-
gorier med givna essenser. 

2  Begreppet »medborgare« avser i denna rapport samtliga indivi-
der som uppehåller sig i Sverige, oavsett om de har svenskt eller 
utländskt medborgarskap. I de fall där särskilda kategorier eller 
grupperingar åsyftas används mer förtydligande beteckningar som 
utländska medborgare, medborgare med invandrarbakgrund eller 
dylikt.
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som den socialdemokratiska regeringen under 1998 gav Inte-
grationsverkat i uppdrag att närmare undersöka villkoren 
för politiskt deltagande och inte minst orsakerna bakom det 
sjunkande valdeltagandet, särskilt i storstädernas »socialt och 
etniskt utsatta« ytterområden. Föreliggande rapport är ett 
empiriskt såväl som teoretiskt försök att bringa ljus över 
några av de aspekter som kan vara centrala att beakta i detta 
sammanhang. Fokus ligger på marginaliseringsskapande pro-
cesser och deras politiska konsekvenser. Hur det kan vara att 
vara medborgare,2 men ändå inte riktigt, inne, men samtidigt 
ute. 

Marginalisering och etnisk polarisering 
Marginalisering och utestängning av etniska minoriteter och 
skärpt etnisk polarisering har under senare år framträtt i en 
allt tydligare dager i västerländska samhällen (Sassen, 1996). 
Frågor som berör marginaliserade grupper i samhället i all-
mänhet, och etniska minoriteter i synnerhet, har under senare 
tid allt mer kommit att belysas inom såväl vetenskapliga som 
politiska och massmediala fält. Försöken att skapa en rättvi-
sande och djupare förståelse, för att härigenom bättre kunna 
hantera befintliga problem, är något av ett tidens tecken. 
Inom flera av samhällets nyckelarenor, som politik, arbets- 
och bostadsmarknad samt utbildning, är tendenserna till 
utanförskap och marginalisering påfallande. Multiplicerade 
effekter av utestängning och marginalisering inom var och 
en av dessa sfärer riskerar att ytterligare cementera rådande 
maktordning i flertalet av världens mest »utvecklade« länder. 
 Marginalisering och segregation är en realitet också i 
Sverige, åtminstone tidigare internationellt känt för sin pro-
gressiva socialpolitik och väl utbyggda välfärdsstat. Bostads-
segregation, med etniska och sociala förtecken, är i Sverige 
i själva verket störst bland samtliga OECD-länder. Arbets-
marknaden är påtagligt etniskt delad (Schierup & Paulson, 
1994) och personer med utländsk bakgrund har drabbats 



särskilt hårt av 1990-talets omstruktureringar och nedskär-
ningar (Andersson, 1999). Parallellt med detta tycks en vad 
Demokratirådet har valt att kalla »politisk fattigdom« breda 
ut sig (Rothstein, 1995). Valdeltagandet minskar drastiskt, 
särskilt i storstädernas ytterområden (Dahlstedt, 1999). Klyf-
torna vad gäller makt och inflytande har under 1990-talet, 
konstaterar Demokratiutredningen, ökat markant mellan 
infödda och personer med utländsk bakgrund (Teorell & 
Westholm, 1999). Skolsituationen framstår i hela landet som 
allt mer akut, men den är i synnerhet besvärlig i så kallat 
»utsatta« områden (Bunar, 1999). Sammantaget kan utveck-
lingen inom dessa nyckelarenor i en svensk kontext komma att 
leda till att »det sociala utanförskapet«, som Mauricio Rojas 
uttrycker saken, om inget görs åt situationen, »omvandlas till 
politiskt organiserat utanförskap med mycket allvarliga kon-
sekvenser för alla inblandade parter« (Rojas, 1999). 

Marginalisering, stigmatisering, rasifiering
Man bör i detta sammanhang skilja på marginalisering och 
marginalitet. Medan marginalisering består i de processer 
genom vilka bestämda delar av befolkningen förs ut i sam-
hällets marginaler, är marginalitet det sociala tillståndet att 
befinna sig i samhällets marginaler. Marginalisering tenderar 
dessvärre att i många sammanhang ses som en fastlåst posi-
tion snarare än som en dynamisk process. Marginalisering blir 
enligt denna föreställning något man är, inte något som 
inträffar. Det är exempelvis värt att notera att det oftare talas 
om marginalisering än om att marginaliseras, vilket gör att 
aktörer och sociala krafter osynliggörs (Fairclough, 1999). På 
så sätt förändras, som Ronald Barthes har uttryckt det, »värl-
dens verklighet till en bild av världen, Historien till Naturen« 
(Barthes, 1969: 240). I denna slags »myt« tenderar faktiska 
historiska förlopp att maskeras, att göras till skenbart eviga 
och självklara värden. 
 När Zygmunt Bauman talar om »fattigdom« i ett postmo-
dernt samhälle fångar han på ett träffande sätt vad jag här 
skulle vilja inbegripa i begreppet marginalisering:

Fattigdom betyder att vara utestängd från allt som uppfattas 
som ›normalt liv‹. Det betyder att inte ›hålla måttet‹. Detta 
leder till minskad självaktning, till känslor av skam eller skuld. 
Fattigdom betyder också att vara avskuren från möjligheten 
till allt som i ett givet samhälle uppfattas som ett ›lyckligt 
liv‹, att inte kunna ta ›vad livet har att erbjuda‹. Detta fram-
kallar förbittring och vrede, som utlöser våldshandlingar och 
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3  Detta sätt att resonera har kallats blame the victim, »att beskylla 
offren«.
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självförakt eller bådadera. (Bauman, 1998: 60)
 Marginalisering är inte omedelbart synonymt med fattig-
dom, i meningen begränsad tillgång till ekonomiskt kapital. 
Marginalisering är något betydligt mer komplext, nämligen 
de praktiker som fördelar ekonomiska, sociala, kulturella och 
politiska former av kapital runtom i samhället (se Bourdieu, 
et al. 1999). Marginalisering innebär att bestämda delar av 
befolkningen endast får tillgång till en ringa del av samhällets 
samlade resurser och att de på en rad olika sätt får svårt att 
i praktiken tillgodogöra sig de resurser som finns till hands 
(Svedberg, 1995). Marginalisering kan för den enskilde med-
borgaren bland annat betyda att bli bestulen på sitt mänskliga 
värde, att få sin handlingsfrihet inskränkt samt att i sitt var-
dagsliv uppleva en påtaglig maktlöshet (Härenstam & Wik-
lund, 1999). Samtliga dimensioner av marginalisering är för-
stås nära förknippade med varandra och de samverkar i högst 
sammansatta sociala processer. Därför kan ingen av dem helt 
isoleras från eller definitivt sägas determinera de övriga. 
 Marginalisering betyder att som medborgare i någon mån 
bli bestulen på sitt mänskliga värde. Marginalisering har, för 
att uttrycka det med andra ord, till stor del med makten att 
definiera tillvaron att göra (se Petersson & Carlberg, 1990). 
Vissa grupper i samhället tenderar att pekas ut, att framställas 
som ett stigma (Goffman, 1972). Marginalisering är följaktli-
gen oskiljaktigt från stigmatisering. Stigmatisering förknippar 
områden, grupper, institutioner och individer med negativa 
egenskaper och sociala »problem«, exempelvis kriminalitet, 
fysisk osäkerhet, drogberoende och allmänt förfall. Områ-
den med hög koncentration av personer med utländsk bak-
grund betecknas enligt denna logik som »invandrarförorter«, 
»förortsghetton« eller »socialt utsatta områden« (Ristilammi, 
1994). Marginaliserade stämplas enligt samma logik som i 
grunden passiva, beroende av socialbidrag och missanpas-
sade: Dessa marginaliserade beskylls själva för sin marginella 
position.3 
 Dessutom tränger stigmatiserande föreställningar som 
dessa vanligen, i form av vad Pierre Bourdieu (1977) har kal-
lat »symboliskt våld«, djupt in i den marginaliserades egen 
självförståelse. Den som saknar tillgång till samhällets resur-
ser och till kanaler för att göra sin röst hörd, den som kort 
och gott är maktlös, börjar med andra ord se sig själv med 
andras ögon (Dahlstedt, 1999), ögon tillhörande de som 
har tillgång till det officiella och legitima sättet att beteckna 
tillvaron. Den marginaliserade intalar på så sätt sig själv att 



han eller hon faktiskt är misslyckad. Paulo Freire (1972) 
har talat om den förståelsehorisont som detta slags självför-
nekelse skapar som en »tystnadens kultur«, där medborgare 
saknar tillit och självtilltro och där deras främsta livsluft består 
av hopplöshet och apati. 
 Denna »tystnadens kultur« är dock sällan entydig, utan 
där samsas vanligtvis apati med motstånd och självförnekelse 
med stolthet (jfr Eliasoph, 1998; Skeggs, 1999). Själva argu-
mentet att det hos marginaliserade grupper successivt skapas 
en »underklassens kultur« eller »fattigdomskultur« har många 
gånger exploaterats av de krafter som stävar efter att åter-
igen peka ut de marginaliserade (Svedberg, 1995). De har så 
gjort genom att ensidigt fokusera på det moraliskt förkastliga 
i deras »fattigdomskultur«, snarare än på omgivande villkor 
och strukturer. Det har i denna anda framställts som om det 
vore ett självständigt val av de maginaliserade att till exem-
pel inte arbeta (Bauman, 1998: 105). Marginalisering ingår 
däremot, måste vi konstatera, i en samhällsstruktur av bero-
endeförhållanden, vilket betyder att vissa grupper hamnar i 
samhällets marginaler mer på grund av samhällsstrukturens 
funktionssätt än på grund av deras personliga brister och 
oförmågor (Svedberg, 1995). Vissa gruppers överordnade 
samhällsposition är följaktligen intimt förbunden med de 
underordnade och marginaliserades närvaro. 
 De former av stigmatisering som här antytts inverkar också 
starkt på den enskilde individens rörelsefrihet runt om i sam-
hället. Människor och offentliga institutioner i deras omgiv-
ning bemöter dem på sätt som bekräftar dessa stigmatiserande 
föreställningar, samtidigt som de också själva reglerar sitt hand-
lande utifrån vad som av omgivningen förväntas av dem (jfr 
Foucault, 1988). Erving Goffman har uttryckt det hela på föl-
jande sätt. »Utifrån [dessa] förutsättning[ar] vidtar vi diskri-
minerande åtgärder av de mest skilda slag varigenom vi på ett 
effektivt sätt, men ofta oavsiktligt, i hög grad reducerar ved-
erbörandes livsmöjligheter« (Goffman, 1972: 14). De sätt på 
vilka medborgaren karakteriseras formerar automatiskt ett sär-
skilt medborgarskapsideal. Det gör att »diskurser om demokra-
tiskt medborgarskap formar de sätt på vilka det är möjligt att 
vara medborgare…« (Cruikshank, 1999: 24, e.ö.).4 Ett stigma-
tiserat bostadsområde och dess »dåliga rykte« kan exempelvis 
göra det svårt för dess invånare att bli kallade till intervju om 
de söker arbete utanför bostadsområdet. »Jaså, du kommer 
därifrån« (se Bunar, 2000). Samma sak gäller för »främmande« 
för- och efternamn. Det finns exempel på arbetssökande som 

4  Citat som översatts till svenska markeras i texten fortlöpande med 
förkortningen e.ö. (egen översättning). 
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inte ens blivit kallade till intervju efter att ha sökt hundratals 
arbeten. Den enda rimliga förklaringen är deras stigma. 
 Vanmakt och maktlöshet är andra viktiga aspekter av dessa 
marginaliseringsskapande processer. Det som Paulo Freire 
(1972) benämnt »tystnadens kultur« kan ses som margina-
liseringens politiska ansikte. En ekonomiskt, socialt och på 
andra sätt »marginell« position i samhället medför ofta både 
faktiska svårigheter att bestämma över det egna livet och 
upplevelser av att vara åsidosatt och att inte bli lyssnad till. 
»Man har ingen makt att påverka. Man har sedan tidigare 
erfarenheter av att vara tyst, rädd och maktlös« (Härenstam 
& Wiklund, 1999: 119). En i detta sammanhang starkt 
dominerande känsla kan vara att det »inte är någon idé« 
att engagera sig, att tillsammans med andra människor, som 
också befinner sig i samma situation som en själv, höja sin 
röst och resa krav på sociala förändringar (Eliasoph, 1998). 
Denna situation medför att de maginaliserade tenderar att 
splittras upp, att »gruppens medlemmar inte stödjer varan-
dra, kanske rent av motarbetar varandra« (Mathiesen, 1989: 
76). Det gör samtidigt att man över huvud taget har svårt 
få »sina« problem och frågeställningar uppmärksammade på 
den offentliga dagordningen (Bachrach & Baratz, 1972). 
Offentliga institutioner behandlar dem vanligtvis enligt den 
typ av stigmatiserande föreställningar om dem som florerar 
runtom i samhället (Bunar & Trondman, 2000). De beslut 
som fattas reflekterar därför sällan just deras utan mer välor-
ganiserade och överordnade gruppers intressen och perspek-
tiv (Young, 1990). Thomas Mathiesen understryker noggrant 
att »[m]aktens bevarande är beroende av att människorna 
som makten utövas mot förblir vanmäktiga…« (Mathiesen, 
1989: 76). Men de marginaliserades politiska position är som 
sagt aldrig präglad av varken en total passivitet eller total 
apati. Marginaliserade bidrar nämligen i någon mening till sin 
egen underordning (jfr Willis, 1981; Skeggs, 1999), genom 
att på olika sätt självmant isolera sig och undfly det offentliga 
livet. Denna vanmäktiga position är dock inget statiskt utan 
ett i allra högsta grad dynamiskt förhållande, där »vanmakt 
kan omformas till motmakt – om gruppen som utsätts för 
viljeutövningen ›håller ihop‹« (Mathiasen, 1989: 76). Makt 
och vanmakt är således dynamiska processer som ständigt 
förskjuts och praktiseras, inte eviga egendomar och definitiva 
essenser (Foucault, 1980). 
 Dessa mekanismer av marginalisering fungerar genom en 
rad olika dimensioner, främst i form av klass, kön och etni-
citet. Den stigmatisering det innebär att på grund av etnisk, 
kulturell, religiös eller rasmässig tillhörighet betraktas och 
behandlas som en definitiv Främling är ett uttryck för det vi 



med Robert Miles (1993) kan vi kalla rasifiering. Rasifiering 
ingår ständigt i ett nära samspel med andra dimensioner av 
marginalisering. I senare års rasismforskning har det allt mer 
hävdats att en tidigare tydlig och biologiskt förankrad rasism 
allt mer har ersatts av en brett förankrad, betydligt mer subtil 
och kulturellt orienterad rasism. Det är just denna bredare 
form av rasism som idag brukar betecknas med begreppet 
rasifiering. Stefan Jonsson (1993) är en av de som menar 
att vi oftast rör oss med föråldrade begrepp och att det 
fortfarande är en snävt biologisk förankrad rasism man letar 
efter. Rasifiering består, enligt detta perspektiv, av de föreställ-
ningar och praktiker som bidrar till att »kategorisera, fördela 
och diskriminera särskilda befolkningsgrupper…« (Wetherell 
& Potter, 1992: 70, e.ö.). Dessa praktiker har i dagens sam-
hälle gjorts så naturliga att de för enskilda betraktare vanligen 
undgår kritisk reflektion (Hesse, 1997). De har infiltrerat var-
dagslivet och inordnats som självklarheter i vår föreställnings-
värld. Philomena Essed (1991) talar om en idag förhärskande 
everyday racism, vardagsrasism. Teun van Dijk konstaterar 
utifrån en holländsk kontext att »Trots att öppet rasistiska 
övergrepp har blivit allt ovanligare och mer marginaliserade 
i moderna offentliga diskussioner om etniska relationer, kan 
negativa associationer fortsätta att signaleras på ett subtilt 
sätt« (van Dijk, 1993b: 106, e.ö.). Detsamma kan sägas gälla 
för Sverige. Det har exempelvis gjorts i princip oundvikligt 
att tala om samhällsfrågor som arbetslöshet, våldtäkt, brotts-
lighet och bidragsberoende, utan att i samma andetag också 
omnämna etnicitet, kultur eller ras. På så sätt kan vi säga 
att samhällsliv och politik också i Sverige har rasifierats (jfr 
Molina, 1997; Tesfahuney, 1998). 
 Vanmakt är ett högst sammansätt problemkomplex, där 
flera olika processer av marginalisering samspelar (ekono-
miska, sociala och politiska), längs flera olika dimensioner 
(etnicitet, klass och kön). Dessa sammanflätade processer kan 
tillsammans försätta bestämda delar av samhället i en vad 
förutvarande Maktutredningen (SOU 1990: 44) kallade en 
»nedåtgående spiral«, med en inneboende logik av passivitet, 
misstro och maktlöshet:

Ofta uppfattas maktskillnader på ett sätt som gör oss ännu 
mer maktlösa än vad vi i själva verket är. Eftersom vi tror oss 
ha mindre makt än vi har avstår vi från att göra förändringar 
som vi faktiskt skulle kunna göra. Därmed ökar maktskillna-
derna ytterligare; den negativa spiralen drivs av sin innebo-
ende kraft. (SOU 1990: 44, s. 222)

 Vanmakt låter sig svårligen fångas annat än genom anläg-
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5  Se framför allt Ålund och Schierup (1991), Johansson (1999), 
Bäck och Soininen (1998a/b/99) samt Teorell och Westholm 
(1999). 
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gandet av ett helhetsperspektiv på problematiken. Det per-
spektiv på marginalisering som här har skisserats är ett sätt 
att fånga det komplicerade samspelet mellan sociala, ekono-
miska och politiska krafter. Det är dock ett perspektiv som 
traditionellt inte har anammats av tidigare statsvetenskapliga 
studier. Det har i en del fall visserligen antytts att margina-
lisering kan vara en möjlig förklaring till den underordnade 
position som personer med utländsk bakgrund de facto intar 
i den svenska demokratin,5 men frågan har sällan varit före-
mål för systematisk empirisk kartläggning. Det har vanligen 
inte ägnats något större intresse för de praktiker som dels 
konstruerar »invandrare« som en entydig social kategori och 
dels gör invandrarskap avgörande för människors möjlighe-
ter att lyckas i samhället.
 Kännetecknande för åtskilliga studier av etnicitet och poli-
tik har varit att beteckningar som »kultur« och »etnicitet« 
har använts på ett förhållandevis okritiskt sätt. Istället för att 
problematiseras och ifrågasättas har de tenderat att behand-
las som eviga och oföränderliga essenser (Taylor, 1996). Det 
hör dels samman med det faktum att forskningen till sin 
karaktär varit i huvudsak kvantitativt orienterad, vilket gjort 
att invandrarskap har blivit en »variabel« att korrelera med 
andra variabler, snarare än en socialt konstruerad företeelse. 
Det hör dels samman med att det mestadels har varit fak-
torer på invidnivå, exempelvis brist på språkkunskaper, »kul-
turkrockar« och ointresse, som tilldragit sig forskningens 
intresse, snarare än faktorer förlagda i det omgivande svenska 
samhället, till exempel processer av stigmatisering och rasifie-
ring. Detta riskerar sammantaget att i förlängningen ytterli-
gare beskylla »invandrarna« för deras situation och beteende 
i det svenska samhället och att i samma handvändning dölja 
och normalisera dessa sociala praktiker, djupt inbäddade i det 
omgivande samhällets struktur (Dahlstedt, 1998). 



Integrationspolitiken bör formuleras som en politik som 
rör hela befolkningen och samhällsutvecklingen i stort. 
[…] Integrationsprocesserna är ömsesidiga i den bemärkel-
sen att alla är delaktiga och medansvariga i dem och alla 
måste bidra. Integration är inte endast en fråga om och för 
invandrare.(Prop. 1997/98: 16, s. 22 och 23)

Så länge lösningarna konstrueras av ›någon annan‹ blir med-
borgaren kontrollerad. Det ligger i sakens natur. När medbor-
garen tillåts/återerövrar initiativet uppnås egenmakt.(SOU 
1996: 177, s. 89) 

Från invandrar- till integrationspolitik
För att kunna hantera och motverka den i integrationshänse-
ende synnerligen negativa utvecklingen i landet har det under 
senare år tagits fram en serie, såväl centrala som lokala, inte-
grationspolitiska riktlinjer, åtgärder och policyrekommenda-
tioner. Arbetet med att utarbeta särskilda integrationspolitiska 
program pågår också som bäst i åtskilliga politiska partier 
och »mångfaldsplaner« etableras på såväl statliga, kommu-
nala som på privata arbetsplatser.
 Betraktad i ett europeiskt perspektiv har den svenska 
invandrarpolitiska policyn länge framstått som både framåt-
strävande och synnerligen ambitiös (Hammar, 1985). Svensk 
integrationspolitik har utformats i flera etapper, vilka inte 
minst kan identifieras i de olika beteckningar som i officiella 
sammanhang har använts för att benämna samhällets etniska 
mångfald. Det var inte förrän under det sena 1960-talet som 
den påtagliga etniska omvandling som skett av det svenska 
samhället började att återspeglas även inom den politiska sfä-
ren. Skarp kritik riktades då mot den policy som vid den 
tiden ensidigt gick ut på att assimilera »utlänningarna« in 
i det svenska samhället. Den politiska hållningen försköts 
gradvis, så även beteckningen på etniska minoriteter. Beteck-
ningen »utlänningar« ersattes av beteckningen »invandrare«. 
Under mitten av 1970-talet skedde så ett markant genom-

Integrationsmål och 
underifrånperspektiv
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brott ifråga om »invandrares« möjligheter till politiskt infly-
tande och kulturella rättigheter och slagorden jämlikhet, val-
frihet och samverkan blev övergripande målsättningar för den 
nya invandrarpolitiken (Prop. 1975: 26). Under senare år 
har ännu ett politiskt paradigmskifte ägt rum och den tidigare 
invandrarpolitiken har ersatts av en generell integrationspoli-
tik, med ambition att skapa lika rättigheter och möjligheter 
för alla medborgare, oavsett etnisk och kulturell bakgrund, 
att skapa en samhällsgemenskap grundad på principen om 
»mångfald«, samt att skapa en samhällsutveckling som alla 
medborgare, oavsett bakgrund, är såväl delaktiga som med-
ansvariga i, där respekt och tolerans är grundläggande led-
stjärnor (Prop. 1997/98: 16). Samtidigt har det återigen 
blossat upp en diskussion om etniska beteckningar. Istället 
för »invandrare« talas det i dagens integrationspolitiska dis-
kurs allt mer om »personer med utländsk bakgrund« (Ds. 
1999: 48). 
 Integration ses i detta sammanhang inte som en ensidig 
process av anpassning från »invandrares« sida, till ett i övrigt 
oförändrat svenskt samhälle, utan den ses snarare som en 
ömsesidig och dynamisk process av aktivt deltagande bland 
företrädare för såväl majoritetssamhället som för etniska 
minoriteter och andra grupperingar i samhället. Utgångs-
punkten i senare års integrationspolitik är därför att medbor-
garna, såväl invandrade som infödda svenskar, måste göras 
delaktiga i den process som befrämjar social tillhörighet och 
integration, gentemot utanförskap och segregation. I mot-
sats till det »omhändertagande« och »utpekande« av etniskt 
avvikande minoriteter som sägs ha kännetecknat den tidigare 
invandrarpolitiken betonas nu vikten av långsiktighet, av att 
anlägga ett helhetsperspektiv och att befrämja samtliga med-
borgares delaktighet och medansvar i samhällslivet. I den 
integrationspolitiska propositionen fastslås därför följande: 
»För att den generella politiken skall präglas av den mång-
fald som finns i samhället, bör i princip också alla vara med 
och utforma den och ta ansvar för den. Detta kan ske först 
om mångfalden återspeglas i samhällets institutioner och de 
demokratiska beslutsprocesserna« (Prop. 1997/98: 16, s. 
24f.). 

Från ovanifrån- till underifrånperspektiv
Denna tilltagande betoning av medborgerligt deltagande och 
eget ansvar i dagens svenska integrationspolitiska diskurs bör 
dock inte förstås som ett isolerat politiskt fenomen utan den 
måste i allt väsentligt ses mot bakgrund av en genomgripande 



politisk diskurs som alltsedan 1970-talet inom flera politik-
områden har förespråkat demokratiska reformer, exempelvis 
i form av decentralisering inom politik och förvaltning (Gus-
tafsson, 1987; Jacobsson, 1999). 
 Under senare år har i själva verket det politiska intresset 
i Sverige ökat markant för medborgarnas självbestämmande 
och inflytande i samhällslivet. Inte bara forskare utan också 
företrädare för den politiska höger- och vänsterkanten har 
uppmärksammat frågor som berör medborgerligt inflytande 
och politisk förankring. I På medborgarnas villkor, Demokra-
tiutvecklingskommitténs slutbetänkande, skriver man tidsen-
ligt att »[i] stället för att ställa frågan ›Vad kan decentrali-
seras?‹ vill vi ställa frågan ›Vad kan inte lösas lokalt?‹. Detta 
innebär samma sak som att vända ett organisationschema 
upp och ner« (SOU 1996: 162 s. 81). Det talas också allt 
oftare om att mer kraftfullt verka för medborgarens »makt 
över det egna livet«, om nödvändigheten av lokal förank-
ring, om »underifrånperspektiv« och om medborgerligt infly-
tande (Dahlstedt, 1998). Demokratiminister Britta Lejon [s] 
(1999) betonar exempelvis att det behövs ett »perspektiv-
byte inom demokratidebatten« där »medborgarens berätti-
gade krav på mer makt över vardagen och över politikens 
utformning [ställs] i centrum«. 
 En stark föreställning är inte minst att medborgares delak-
tighet i demokratiska processer är en förutsättning för »social 
förnyelse«. »Utan de boendes aktiva medverkan kan vi bara 
åstadkomma ytliga förändringar«, skriver integrationsminis-
ter Ulrica Messing [s] (2000) i en debattartikel. Detta tycks 
särskilt gälla så kallat »invandrartäta« och i övrigt socialt 
»utsatta« bostadsområden. Åtskilliga offentliga utredningar 
betonar idag vikten av medborgerligt deltagande för att 
åstadkomma lokal utveckling och för att bryta mot tenden-
ser till segregation och marginalisering. Därmed konvergerar 
flera av de idag mest tongivande politiska diskurserna i sin 
syn på deltagande, inflytande och demokrati, framför allt den 
kommunalpolitiska, den storstadspolitiska och den integra-
tionspolitiska och den skolpolitiska (Dahlstedt 1998; Bunar, 
1999). Vid den storstadspolitiska satsning som tidigare gick 
under beteckningen »Blommansatsningen« var »lokal för-
ankring« en viktig ledstjärna (Andersson, 1996). Messing 
(2000) noterar dessutom att fortsättningen på denna sats-
ning, Storstadssatsningen, den mer långsiktiga statliga sats-
ning som riktats mot storstädernas ytterområden, särskilt 
skall genomsyras av detta »underifrånperspektiv«: »De boen-
des aktiva deltagande måste genomsyra hela storstadssats-
ningen. Det är bara så vi kan vända den misstro som finns i 
de segregerade områdena till tilltro«.
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6  Närmare bestämt radikaldemokrater som Laclau och Mouffe 
(1985), deltagardemokrater som Pateman (1970), Bachrach 
(1967), Bachrach och Botwinick (1992) samt deliberativa demo-
krater som Benbabib (1994a/b) och Eriksen (1997). Se Dahl-
stedt (1998/99/2000) och Rothstein (1995).
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Demokrati som dialog?
Förslag går idag ut på att stärka medborgarnas inflytande 
över kommunalpolitisk verksamhet, exempelvis genom folk-
omröstningar, motionsrätt, medborgarberedning och per-
sonval. Strävanden efter att stärka medborgarnas inflytande 
som »brukare« blir allt starkare. Likaså den retorik som beto-
nar att medborgaren måste tillåtas ta »makten över det egna 
livet«. Dessa tendenser pekar samtliga på att underifrånper-
spektivet idag, åtminstone på ett retoriskt plan, utgör ett vik-
tigt inslag i åtskilliga politiska reformsträvanden (Dahlstedt, 
1998). En idé som förefaller ligga särskilt nära såväl den inte-
grationspolitiska som den storstadspolitiska och lokaldemo-
kratiska omsvängning som ägt rum är att demokrati i någon 
mening är synonymt med dialog medborgare emellan, en idé 
som under senare år har anammats i allt fler sammanhang. 
Flera olika teoretiska ansatser har i stora drag förenats i sin 
strävan efter »politisk dialog« och i sin kritik mot centralise-
ring inom politiska och andra organisationer.6 
 Demokratiutredningen, och då särskilt dess slutbetänkande 
En uthållig demokrati! (SOU 2000: 1), genomsyras av just 
denna demokratiuppfattning. Dialog mellan medborgare sägs 
här vara en förutsättning för en god, rättvis och frigörande 
politik. Ja, den sägs rentav vara något av demokratins livsluft. 
Det är nämligen, menar man, i dialog mellan fria och jäm-
lika människor som isolerade klienter, brukare och väljare 
blir till myndiga medborgare, med rätt att bestämma över för-
delning av resurser och andra samhällsangelägenheter. I slut-
betänkandet understryker man uttryckligen vikten av detta. 
»Genom att delta utvecklar medborgarna fundamentala kva-
liteter i samhället« därigenom att »[ö]msesidig respekterande 
medborgare genererar ett stort humant och socialt kapital 
som alla sfärer av samhället har nytta av«. För de som inte 
deltar i denna »frigörande« dialog gäller att »[d]en som inte 
får motsvarande träning i att skapa tillit genom att vara tole-
rant mot oliktänkande, går miste om skolning och förädling 
av sina mer primitiva instinkter« (ibid: 33). 
 De reformsträvanden som som under senare år har formu-
lerats, på flera sätt präglade av dialog- och underifrånperspek-
tiv på politik och demokrati, har öppnat upp det politiska 
fältet för en rad förändringsmöjligheter. Den bakomliggande 



ambitionen har varit att vända en negativ utveckling, exem-
pelvis med inslag av ökad misstro och minskat valdeltagande, 
till medborgerligt engagemang och social förnyelse. Det åter-
står dock ännu att se huruvida detta anläggande av »under-
ifrånperspektiv«, detta argumenterande för »egenmakt«, del-
aktighet, inflytande och »lokal förankring«, också motsvaras 
av ett faktiskt utökat handlingsutrymme för den enskilde 
medborgaren att utöva sitt medborgerliga inflytande, att, 
som det har sagts, »ta makten över det egna livet«. 
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Studiens syfte, metod och material

En dagordning för forskning och handlande av relevans för 
dagens situation måste vara en dagordning som utformats av 
minoriteter. För de som vill lyssna finns det många välformu-
lerade röster som aktualiserar ett otal nya behov och ange-
lägenheter. Det blir vårt jobb att lyssna. (Malcolm Cross, 
1991: 311, e.ö.)

[O]m ambitionen är att lära sig någonting nytt från del-
tagarna, så är det lämpligast att låta dem tala för sig 
själva.(David Morgan, 1997: 40, e.ö.)

Syfte och frågeställningar
För att forskning och politiska åtgärder idag skall vara verk-
ligt relevanta måste de rimligen genomsyras av den »mång-
fald« av röster som finns i dagens mångetniska samhälle. 
Etniska minoriteter måste, vilket bland annat Malcolm Cross 
(1991) tydligt har understrukit, komma till tals i dessa sam-
manhang. Det är i själva verket, sträcker han sig till att 
säga, akademikerns, journalistens och makthavarens uppgift 
att lyssna till den problembild som definieras »underifrån«. 
Syftet med föreliggande studie har varit, i linje med denna 
slags föreställning, att inträda i dialog med olika personer 
med utländsk bakgrund för att därigenom komma i närmare 
kontakt med deras specifika synpunkter på samt erfarenheter 
och upplevelser av villkor för politiskt deltagande och infly-
tande i svensk demokrati. En förhoppning har därvidlag varit 
att i det längsta kunna undvika att reducera de personer som 
ingår i undersökningen till passiva objekt i »expertens« hän-
der, snarare än att behandlas som talande och myndiga sub-
jekt i fortlöpande dialog (jfr Foucault, 1970; Freire, 1972). 
 De frågeställningar som studien i allt väsentligt har kretsat 
kring är följande: Vilka erfarenheter har personer med 
utländsk bakgrund själva av deltagande, inflytande och poli-
tik i det svenska samhället? Vilka möjligheter och hinder upp-
lever de att det rent konkret finns för dem att som samhälls-
medborgare göra sin röst hörd, att utöva makt och inflytande 
och att på annat sätt delta i samhällsgemenskapen? Kan vi 
utifrån just deras synvinkel och erfarenheter, på så sätt som 



det exempelvis formulerades i den integrationspolitiska pro-
positionen (Prop. 1997/98: 16), idag hävda att »mångfal-
den återspeglas i samhällets institutioner och de demokra-
tiska beslutsprocesserna«, eller framstår strävanden av detta 
slag, i form av konkret politisk praxis, mest som en slags poli-
tisk retorik? Upplever man att det som skrivs och sägs i poli-
tiska sammanhang också följs upp av politisk handling, inte 
minst på det integrationspolitiska och lokaldemokratiska pla-
net? Eller sammanfattningsvis: Vilka erfarenheter har perso-
ner med utländsk bakgrund av segregation, integration och 
politiskt deltagande och hur ger de uttryck för dessa erfaren-
heter? 

Metod och material
Det empiriska underlaget för föreliggande rapport har huvud-
sakligen insamlats vid fältarbete under våren 2000, men också 
vid tidigare fältarbete inom ramen för projektet PfMI.7 Mate-
rialet består av intervjuer och samtal med sammanlagt när-
mare ett hundratal personer från fyra svenska städer, Stock-
holm, Göteborg, Malmö och Umeå. En del av dessa personer 
arbetade inom den kommunala stadsdelsförvaltningen, andra 
var projektanställda inom något integrationsbefrämjande pro-
jekt, ytterligare andra var aktiva som politiska representanter 
eller politiskt aktiva i andra avseenden, framför allt inom det 
som vanligen kallas det civila samhället. Flera av dem betrak-
tas dagligdags troligen som »invandrare« och arbetar alla, på 
sina sätt, för att skapa ett mera integrerat och jämlikt sam-
hälle. 
 Flera är att betrakta som politiskt hyperaktiva i den 
meningen att de är aktiva både som politisk representant, lokal 
aktivist, tjänsteman och föreningsrepresentant eller -medlem. 
Som vi alla vet är det däremot stora delar av befolkningen, 
särskilt personer med utländsk bakgrund, som står helt utan-
för det politiska livet. De personer som står allra längst ifrån 
det politiska livet är samtidigt alltid de som är svårast att få 
kontakt med och deras röster hörs som regel över huvud 
taget inte heller i det politiska samtalet. För att närma mig 
dessa, de många gånger mest otillgängliga delarna av det 
politiska spektrumet, har jag dock försökt knyta kontakt med 
och besöka någon enskild lokal aktionsgrupp eller förening i 
varje stad och på plats föra en dialog med några av medlem-
marna. 
 «Personer med utländsk bakgrund« har delats in i tre olika 

7  Se projektbeskrivning PfMI (1998) och tidigare rapporter, Dahl-
stedt (1998/99/2000). 

DEL 5: MARGINALISERINGENS POLITISKA KONSEKVENSER 23



8  Bakom beteckningen politiker eller politiska representanter döljer 
sig en brokig skara av personer; representanter i valda, politiska 
församlingar, förtroendevalda inom politiska partier, aktiva parti-
medlemmar och tidigare partipolitiskt aktiva personer. 

9  I rådande demokratier har dock politik tudelats från ekonomi, 
vilket kraftigt har begränsat politikens räckvidd. Politiska repre-
sentanter samsas därmed med framför allt ekonomiska maktha-
vare om bestämmandet över en rådande samhällsordning (se Jes-
sop, 1990). 

10  En volym av Demokratiutredningen ägnades till exempel uteslu-
tande åt Civilsamhället (SOU 1999: 84). I min mening är dock 
begreppet civilt samhälle i flera avseenden problematiskt och 
tvivelaktigt, bland annat därför att det ofta har påtagligt ideo-
logiska undertoner (se Bunar & Dahlstedt, 2000; Dahlstedt, 
2000). 
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grupper. Samtliga är de att betrakta som politiska aktörer, 
i vid mening. Den första gruppen utgörs av representanter 
för politiska partier.8 Detta val är egentligen ganska självklart 
eftersom det i en parlamentarisk demokrati som den svenska 
ju är politiska representanter som har till uppgift att represen-
tera folkviljan. De diskuterar och fattar formellt de politiska 
besluten, vilket gör dem till samhällets överordnade maktha-
vare.9 Den andra gruppen utgörs av olika slags tjänstemän. 
De är i någon mening också att betrakta som politiska akt-
örer, men i en något mindre formalistisk bemärkelse än vad 
gäller politiska representanter. Det är nämligen i många fall 
tjänstemännen som i praktiken formulerar och genomför de 
beslut politikerna fattat, vilket ofta ger dem en högst bety-
delsefull politisk roll (Rothstein, 1991). Den tredje gruppen 
utgörs av diverse företrädare för det civila samhälle som under 
senare år har betonats allt mer i diskussionen om demokrati, 
politik och inflytande.10 Ett livaktigt föreningsliv har länge 
varit en viktig del av svenskt folkrörelse- och folkbildnings-
ideal och förhandlingar mellan stat och organiserade intres-
sen hade länge en betydelsefull roll i den svenska modellen. 
Etniska folkrörelser, så kallade »invandrarföreningar«, är en 
central politisk aktör som här särskilt bör lyftas fram. Dessa 
föreningar kan ha flera tänkbara politiska funktioner. De 
organiserar och formulerar politiska intressen bland sina med-
lemmar, de fungerar inte sällan som remissinstanser, de utgör 
en plattform för politisk dialog och ett skapande av självtillit 
(Rex, 1973). Förutom representanter från denna typ av mer 
formaliserade organisationer och föreningar utgör diverse 
tillfälliga och mer löst sammansatta aktionsgrupper och nät-
verk av lokala aktivister också viktiga delar av det som brukar 
kallas det civila samhället (Dahlstedt, 2000). 
 Ambitionen är att i denna studie försöka lyfta fram några 



av de olika erfarenheter och perspektiv på politiskt delta-
gande och inflytande som kan finnas inom var och en av 
dessa tre grupper av politiska aktörer. 

Fokusgrupper som idé 
och tillvägagångssätt
I denna studie har jag valt att till övervägande del använda 
mig av intervjuer i fokusgrupper (härefter förkortat FG),11 

där tanken är att ett antal personer tillsammans för ett »var-
dagligt« samtal om särskilda frågor eller problemområden. I 
mindre grad har jag för studien också genomfört ett antal 
individuella djupintervjuer. Detta gör att FG kan ge inblick i 
deltagarnas sätt att tala om och deras »sunda förnuft« kring 
vissa bestämda problemområden, eller, som Zeller uttrycker 
sig, de »tillhandahåller definitioner av situationen som annars 
inte skulle vara tillgängliga för forskaren« (Zeller, 1993: 182, 
e.ö.). Med tanke på att det är ett livligt och »vardagligt« 
samtal som eftersträvas, måste själva samtalet ses som en spe-
cifik social kontext. Istället för att fråga oss om FG-situatio-
nen är »naturlig« bör vi därför kanske snarare koncentrera 
oss på vilka normer och föreställningar som faktiskt görs syn-
liga i samtalet, vilka roller och positioner olika deltagare intar 
(Gamson, 1992). 
 Några av de metodologiska frågor som i detta samman-
hang aktualiseras berör forskarens, moderatorns, roll i FG-
samtalet, antalet grupper, antalet personer i respektive grupp, 
urvalet av personer för varje grupp, på vilket sätt materialet 
skall analyseras och, sist men inte minst, hur materialet skall 
presenteras. 
 En viktig utgångspunkt för åtskilliga FG-studier, inte minst 
vad gäller frågor om urval, är att deltagarna i respektive FG 
i någon mån skall kunna samtala med varandra, vilket är 
uppenbart med tanke på att det är samtalet som är i fokus i 
denna typ av forskning. Det är däremot många faktorer som 
kan tänkas förhindra ett fritt meningsutbyte samtalsdeltagare 
emellan. »Deltagarna måste känna att de kan tala med varan-
dra, och djupa klyftor i social bakgrund och livsstil kan för-
hindra den förutsättningen« (Morgan, 1997: 36, e.ö.). Om 
deltagarna sinsemellan har diametralt olika sätt att tala om 
och förstå världen kan det vara ett påtagligt hinder mot en 
konstruktiv och öppen dialog. Det finns då en överhängande 
risk att deltagarna talar förbi varandra. Hänsyn måste också 

11  Se Morgan (1993) och Wibeck (2000) för en översikt över FG, 
såväl metodologiskt som teoretiskt. 
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12 Det finns mycket som talar för att antalet inte bör vara allt 
för stort (Morgan, 1998b). Kommunikationsvetaren Victoria 
Wibeck (2000) menar att fyra till sex personer per grupp är ett 
lämpligt riktmärke.

13 Eftersom det vid FG-samtal ofta sker ett visst bortfall av delta-
gare (se Wibeck, 2000) tillfrågade jag vanligtvis fler än sex till 
åtta personer för varje grupp. Därför varierar också antalet del-
tagare något mellan de olika grupperna.
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tas till andra olikheter mellan deltagarna när en FG konstrue-
ras, exempelvis vad gäller makt och lojalitet. Ett konkret pro-
blem kan vara att underordnade på en arbetsplats inte vågar 
säga vad som helst inför sina överordnade (Morgan, 1998). 
Frågan är då om ambitionen är att belysa mönstren i ett hie-
rarkiskt samtal som detta eller att se hur man på arbetsplat-
sen upplever sin arbetsmiljö. Jag har i denna studie försökt 
att samla politiska representanter, tjänstemän och förenings-
representanter i separata grupper, just för att försäkra mig om 
att ingen av dessa tre grupper och deras särskilda erfarenhe-
ter hamnar i skymundan eller på något sätt underordnas i 
samtalen. En risk kan annars vara att exempelvis föreningsre-
presentanter inte vågar kritisera politiska representanter, när 
de själva är fysiskt närvarande. Jag har med anledning av 
detta också valt att i den här studien rikta mitt fokus mot 
personer med utländsk bakgrund. Ett annat alternativ hade 
annars varit att särskilja »svenskar« från »invandrare« och att 
intervjua dem i särskilda grupper, för att se huruvida de ger 
uttryck för olika perspektiv och sätt att samtala kring frågor 
som segregation och politiskt deltagande. Detta hade dock 
gjort studien allt för omfattande och tidskrävande. 
 En annan viktig fråga relaterad till gruppernas samman-
sättning är om deltagarna bör känna varandra eller inte. I 
denna studie kände de flesta av deltagarna i de enskilda FG 
varandra redan före FG-samtalen. Av förklarliga skäl är det 
ju så att politiska representanter och tjänstemän från en och 
samma stad eller stadsdel oftast känner till varandra. I vissa fall 
arbetar de tillsammans, i andra fall umgås de också tillsam-
mans. Detsamma gäller för föreningsrepresentanter. Efter-
som många av representanterna är aktiva i många olika sam-
manhang har de vid flera tillfällen stött på varandra. Detta 
gör oftast att de har utvecklat en förmåga att tala med och 
förstå varandra, utan att de för den skull nödvändigtvis behö-
ver vara ense om allt. 
 Det finns många uppfattningar om hur många deltagare 
det bör vara i varje FG.12 Jag har valt att i varje grupp, åtmins-
tone som vägledande princip, ha sex till åtta personer.13 En 
slags snöbollsstrategi har använts för att samla deltagare för 



samtliga FG via vissa nyckelinformanter i respektive stad (se 
Morgan, 1998). I grupperna har jag försökt få en någorlunda 
jämn balans mellan män och kvinnor, mellan politiska partier 
och etnisk bakgrund. Majoriteten av deltagarna utgörs dock 
av män med utomeuropeisk bakgrund (främst Mellanöstern, 
Latinamerika och Nordafrika). 
 En av de frågor som rör moderatorns roll gäller hur pass 
strukturerat samtalet i en FG skall vara. Jag har valt att gå 
till väga på ett, kan man säga, relativt ostrukturerat sätt. I 
syfte att ingripa så lite som möjligt i samtalet har jag i varje 
FG utgått från en särskild samtalsguide (se bilaga 1), med ett 
fåtal breda frågeställningar som varit gemensamma för samt-
liga grupper. Målet har varit att samtalet i så hög utsträck-
ning som möjligt skall sköta sig självt. Rollen som moderator 
har gått ut på att avväga mellan å ena sidan frihet för delta-
garna och å andra sidan en ambition att förhindra en situa-
tion där endast en viss slags kunskap kommer upp i en grupp, 
men inte i en annan. Lösningen har varit att använda en så 
kallad funnel-metod (se Morgan, 1997) som går ut på att 
samtalet inleds mindre strukturerat (där ställs breda frågor 
för att låta deltagarna känna sig mer bekväma i sin omgiv-
ning) för att efterhand bli allt mer strukturerat. 

Redovisning och analytiska perspektiv
Den enskilde medborgarens beslut att delta i det »politiska 
livet«, exempelvis genom att utnyttja sin rösträtt, avgörs i 
grunden av dennes »definition av situationen«, det vill säga 
av dennes föreställning om vilken faktisk betydelse deltagan-
det kommer att få (jfr Berger & Luckmann, 1967). Om före-
ställningen ifråga innebär att deltagandet är meningslöst och 
i princip bortkastat finns det inte heller någon större anled-
ning att engagera sig (Lumb, 1980). Medborgarnas föreställ-
ningar om sig själva, om politik och om sin omgivning, är 
alltså en central utgångspunkt när det gäller att förstå hur det 
politiska landskapet är gestaltat. Dessa föreställningar påver-
kar nämligen medborgarnas handlande i samhället, så också 
deras politiska handlande (Eliasoph, 1998). Först efter det 
att vi verkligen förstått människors sätt att förhålla sig till och 
tala om exempelvis det »politiska livet« kan vi nämligen på 
allvar börja förstå också sättet att handla politiskt (Pye, 1990: 
16).14 

14  Det är dock samtidigt vikigt att understryka att dessa sätt att tala 
och föreställningar om till exempel oss själva som medborgare 
och om det politiska livet aldrig existerar i ett slags vakuum utan 
de befinner sig alltid i ett visst socialt och ekonomiskt samman-
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hang (jfr Thörn, 1997). Medvetandet har alltid en viss förank-
ring i grundläggande materiella förhållanden och för att åstad-
komma mer genomgripande förändringar av medvetandet krävs 
därför oftast vissa förändringar i människans materiella levnads-
omständigheter (se Williams, 1980; Hewitt, 1970). För att för-
stå samspelet mellan individer med olika etnisk bakgrund och för 
att förstå villkoren för politiskt deltagande i exempelvis månget-
niska förortsmiljöer måste vi således, förutom enskilda personers 
sätt att tala och tänka, också närma oss de materiella och sociala 
förhållanden som åtskilliga så kallade »invandrare« konfronterar 
i det nya hemlandet. Vi måste närmare se vilka kopplingar som 
faktiskt existerar mellan vad Marx (1981) kallade varat och med-
vetandet. 

15 Denna forskning har framför allt dominerats av storskaliga enkät-
undersökningar (se Bäck, 1989; Rothstein, 1995; Petersson, et 
al. 1998) och olika slags implementationsstudier (se Municio, 
1987; Blomgren, 1999; Demker & Malmström, 1999).
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 Med den »språkliga vändning« som under senare årtion-
den har ägt rum inom delar av samhällsvetenskap och huma-
niora, har allt större intresse riktats mot vad som här kallats 
makten att definiera tillvaron och hur den konkret kommer 
till uttryck i olika sammanhang; i språkspel, i dialog och 
interaktion samt i talhandlingar (se Thörn, 1997). Denna 
»vändning« kan, som jag ser det, också fördjupa vår förstå-
else för politiskt deltagande bland etniska minoriteter. Inte 
minst med tanke på att mycket av den svenska statsvetenskap-
liga forskning som direkt har berört frågor om etnicitet och 
politik länge har haft i huvudsak andra utgångspunkter än 
de erfarenheter och »definitioner av situationen« som etniska 
minoriteter själva gett uttryck för.15 
 En övergripande ambition har varit att med en fenomeno-
logisk blick närmare beskriva och försöka förstå de erfaren-
heter och upplevelser som personer med utländsk bakgrund 
har om tillståndet i den svenska demokratin (se Bengtsson, 
1995). Det främsta intresset har riktats mot hur dessa erfa-
renheter och upplevelser formuleras i bestämda situationer, 
på en diskursiv, eller om man så vill språklig, nivå. Själva sättet 
att begripliggöra och tala om exempelvis frågor som integra-
tion, segregation och politiskt inflytande hamnar följaktligen 
i centrum. Det handlar bland annat om att se vilka tankefi-
gurer och sätt att tala som återkommer, vilka mönster och 
olikheter som kan iakttas. 
 En i detta sammanhang viktig utgångspunkt är Michael Bil-
ligs resonemang om »ideologiska dilemman«. Enligt honom 
konstrueras våra medvetanden och identiteter enligt retoriska 
principer, uppbyggda av en serie motstridiga teman och argu-
ment (Billig, 1987). Allt mänskligt tänkande måste, menar 
han, förstås som en dynamisk process, där olika parter stän-



digt byter argument med varandra. Vi kan därför inte komma 
i direkt kontakt med så kallade »psykologiska tillstånd« som 
identiteter, medvetanden och attityder, annat än genom att, 
som han säger, empiriskt studera faktiska »yttranden, gjorda 
i bestämda retoriska kontexter« (Billig, 1997: 208, e.ö.). 
Våra sunda förnuft förser oss med en omfattande repertoar 
av argument och retoriska figurer, med en stor uppsättning, 
potentiellt konfliktfyllda teman. Dessa teman hamnar i kon-
kreta dialogsituationer vanligtvis i konflikt med varandra, i 
situationer som Billig et al. (1988) karakteriserar som »ideo-
logiska dilemman«. FG är ett förträffligt tillfälle att konkret 
iaktta hur olika röster stöter sig mot, griper in i och formar 
varandra, hur motstridiga positioner och retoriska element 
utbyts och tillsammans bildar »ideologiska dilemman« och 
formar tillfälliga »definitioner av situationen«. Vanligtvis ges 
nämligen enskilda deltagare i FG större utrymme att på 
egen hand samtala inom vissa, på förhand givna, teman och 
frågeställningar, än vad som är brukligt i mer traditionella 
intervjuundersökningar. 
 Den presentation och analys som följer organiseras efter de 
teman och mönster som kunnat skönjas i de olika FG-samta-
len. Visserligen kan de teman och mönster som iakttagits ha 
påverkats genom den samtalsguide som redan fastslagits (se 
bilaga 1), men även de områden, teman och uttalanden som 
varit centrala i enskilda sammanhang, som däremot inte nöd-
vändigtvis följer denna guide, har naturligtvis också analyse-
rats (Morgan, 1997). Ett sätt att finna mönster i det omfat-
tande materialet har varit att se hur ofta det har talats om 
ett visst område eller tema, å ena sidan i de olika grupperna, 
å andra sidan bland deltagarna i enskilda grupper, och med 
vilken energi och entusiasm det har talats om detta bestämda 
område eller tema (ibid.). 
 Klart framträder i FG-samtalen ett gemensamt mönster, en 
slags politisk erfarenhetshorisont, över geografiska, etniska, 
könsmässiga, professionella och politiska indelningar. Jag har 
inte kunnat identifiera några systematiska skillnader, varken 
mellan de intervjuade i de olika städer som ingick i under-
sökningen (Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö), eller 
mellan de olika FG-grupper jag valde att organisera samta-
len kring (politiska representanter, tjänstemän och förenings-
representanter). Med anledning av detta och en bland vissa 
deltagare stark känsla av osäkerhet och rädsla över att deras 
namn skall »läcka ut«, redovisas varken deltagarnas namn, 
etniska bakgrund eller geografiska hemvist, som inte tycks 
ha haft någon avgörande betydelse för det som sagts. Istället 
för att använda autentiska namn använder jag genomgående 
fingerade namn för de personer som hänvisas till i texten. 
 I följande kapitel presenteras först de huvudsakliga 
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intrycken och reflektionerna från FG-samtalen. Redovis-
ningen är tematiskt uppdelad kring olika frågor och problem-
områden som myndighets- och politikerskepticism, känsla av 
utanförskap och upplevelser av rasism, upplevelser av ambi-
valenta signaler mellan integration och assimilation, påver-
kan uppifrån och nerifrån, erfarenheter av politisk kooptering 
kontra politisk representation, politisk villrådighet, osäker-
het om tillhörighet och möjlig delaktighet samt demokrati 
och rasifiering. I ett avslutande kapitel summeras inlednings-
vis rapportens huvudsakliga resultat och slutsatser. Därefter 
berörs problematiken i ett bredare sammanhang rörande 
politisk marginalisering och möjligheter att nå bortom sådan 
politisk marginalisering med allt vad den innebär. 



En vit som tilltalar en neger uppför sig precis som en vuxen 
mot ett barn och börjar lisma, viska, klappa på huvudet, 
gulla. Det är inte en vit som jag har iakttagit, det är hundra-
tals. (Frantz Fanon, 1997: 44)

Det spelar ingen roll om man är sju eller sjuttio år, svensk-
arna vet ändå bäst. Jag tror att de räknar vår ålder från vår 
ankomstdag. Därför ska jag börja i första klass till hösten. 
(Mahmut Baksi, 1979: 8)

Inledande kommentarer
Tillsammans tecknar de intervjuer och samtal som jag genom-
fört med en rad politiska aktörer med utländsk bakgrund, 
däribland tjänstemän, politiska representanter, föreningsmed-
lemmar- och representanter, en komplex bild av hur det 
politiska livet idag gestaltar sig för de som ibland har beteck-
nats som de mest »politiskt fattiga« (Rothstein, 1995) i det 
svenska samhället. Ambitionen har under arbetets gång varit 
att anlägga ett underifrånperspektiv, att lyssna till och lyfta 
fram de erfarenheter och synpunkter som har förmedlats ute 
på »fältet«. Den bild som avtecknas bär på såväl positiva som 
negativa drag, dock med en tendens att det problematiska 
tar överhanden. Exempelvis har representanter för de etniska 
folkrörelser som verkar i det civila samhället låtit mig ta del 
av sina erfarenheter av hur svårt det är att agera politiskt i det 
svenska samhället. 
 I de samtal som förts inom dessa olika grupper har den 
kanske mest genomgripande trenden varit motstånd och kri-
tik mot den underordnade position i det svenska samhället 
som de flesta av dem på olika sätt har försatts i. Flera av dessa 
röster har varit öppet kritiska mot vad de under valrörelser 
har uppfattat som ett billigt politiskt spel. Flera misströstade 
inför en politisk apparat som de uppfattade som näst intill 
oöverblickbar och ointaglig. De som jag samtalat med har 
dock samtidigt snarare gett uttryck för kampvilja och fram-
tidstro än för uppgivenhet och hopplöshet. Vi kunde, givet 
de populära föreställningar om den i regel passiva och alie-
nerade »invandraren« som florerar runt om i samhället, kan-

Röster underifrån, inifrån, utifrån
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ske ha förväntat oss ett annorlunda utfall i marginalisering-
ens spår, mer präglat av cynism och hopplöshet. Denna trend 
kommer sig kanske, åtminstone till dels, av att de personer 
som jag har samtalat med i allmänhet trots allt inte tillhör de 
mest marginaliserade bland kategorin personer med utländsk 
bakgrund. En majoritet av de intervjuade är förvisso i någon 
mån redan integrerade i det svenska samhället. De flesta har 
trots allt lyckats få anställning vid en lokal förvaltning eller 
att bli representanter i ett politiskt parti eller i en förening. 
Flera upplever sig ändå på olika sätt vara motarbetade och 
utpekade när de rör sig ute på arbetsplatsen, i den politiska 
processen eller på andra platser runt om i samhället. Trots att 
de i någon mening talar utifrån en position »inifrån« talar de 
samtidigt utifrån en position »utifrån«, vid sidan av. De grup-
per i samhället som tillhör de mest marginaliserade, exem-
pelvis de långtidsarbetslösa eller de isolerade, outbildade 
mödrarna bland kategorin personer med utländsk bakgrund, 
omtalas främst i termer av »de andra«, »mina landsmän« 
eller, kort och gott, »invandrarna«. Flertalet utgår samtidigt 
från personliga erfarenheter och anekdoter om hur det kan 
vara att på olika sätt bli marginaliserad också när man i sam-
talen talar om »de andras« villkor och vedermödor i samhäl-
lets marginaler. 
 Det är i min mening högst angeläget att anlägga ett brett 
samhälleligt perspektiv på frågan om vilken position som per-
soner med utländsk bakgrund idag intar i politik och i svensk 
demokrati. I följande avsnitt presenterar jag kortfattat några 
av de erfarenheter och berättelser som har dominerat i sam-
talen och intervjuerna med politiska aktörer. »Politiska« för-
hållanden och processer kan, vilket också har understrukits 
i rapportens inledande kapitel, nämligen aldrig helt isoleras 
från »icke-politiska« förhållanden och processer. Vid varje 
historisk epok vävs snarare ekonomiska, sociala, kulturella 
och politiska betingelser, i synnerligen komplexa relationer, 
ständigt in i varandra (Sassoon, 1989). Detta framgår inte 
minst av att flera i samtalen har valt att särskilt markera att 
de svåra ekonomiska och sociala förhållanden som »invand-
rares« många gånger tvingas leva under är avgörande för att 
exempelvis förstå deras politiska handlande, eller kanske sna-
rare icke-handlande. 
 Vad som i FG-samtalen snart framträdde som en röd linje 
var i grunden bilden av en slags skepticism inför myndighe-
ter och politiker, en skepticism som visat sig ha flera bottnar 
och som tar sig flera uttryck. En berättelse som löper paral-
lellt med flera andra berättelser är en som pekar på ett utbrett 
utanförskap bland personer med utländsk bakgrund och en 
svår känsla av osäkerhet om man verkligen »hör till« samhäl-



let eller om man verkligen är inviterad till att vara delaktig i 
samhällslivet. Det »demokratiska samhället« upplevs i mångt 
och mycket som något retoriskt, snarare än som något prak-
tiskt förverkligat. Man predikar visserligen idag i politiska och 
andra sammanhang om vikten av integration, men det som 
i praktiken krävs är, konstaterar många intervjuade, assimila-
tion, underordning och anpassning på givna villkor. Inte-
gration förknippas fortfarande med »invandrare«. Man pre-
dikar visserligen inflytande »underifrån«, men makten utövas 
fortfarande, det är mångas definitiva övertygelse, i praktiken 
»uppifrån«, av politiker och tjänstemän. Flera har erfaren-
heter av att det i regel är svårt att som »invandrare« orga-
nisera sig inom politiska partier och i föreningar. Den poli-
tiska representation som det i sammanhanget lämnas rum för 
upplevs mer som ytlig och koopterad till dominanta intres-
sen än som verkande på egna villkor. Det är över huvud taget 
svårt att veta var reella politiska skillnader föreligger mellan 
politisk »höger« och politisk »vänster«. Det gör det svårt 
eller kanhända meningslöst att ens ta ställning till något av 
rådande politiskt alternativ. Det »demokratiska samhället« 
upplevs på det hela taget som åtskiljande, marginaliserande 
och rasifierande. Flera jämförde till och med svensk demo-
krati med politiska system i de diktaturer som de i stark rädsla 
eller ren skräck tidigare tvingats lämna. Vad som vanligen 
uttalas och kan tolkas som politisk apati har i allt väsentligt 
sina rötter i denna samlade bild av politiker- och myndighets-
skepticism och måste ses som ett mer eller mindre djupt känt 
och samtidigt mer eller mindre adekvat avståndstagande. 

»Det kommer inga politiker, väl?« – 
Politiker- och myndighetsskepticism
En allmän politisk trend i västerländska samhällen är att med-
borgares förtroende för makthavare och etablerade former av 
politik alltjämt rasar (Inglehart, 1990/97). Denna trend av 
bland annat minskad tilltro för och minskade medlemsantal 
i politiska partier samt sjunkande deltagande vid politiska val 
har också varit stark här i Sverige (Weibull & Holmberg, 
1996; Petersson, et al. 2000). Det var därför ingen större 
överraskning när det stod klart att en av de mest påtagliga 
intrycken i mina kontakter med politiska aktörer känneteck-
nades av just skepsis gentemot myndigheter och politiska 
företrädare. Den var särskilt påtaglig hos föreningsmedlem-
mar och föreningsrepresentanter, men den var också starkt 
förekommande hos såväl de politiska representanter som hos 
de tjänstemän jag samtalade med. Intressant att notera är i 
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detta sammanhang att misstro och skarp kritik mot myndig-
hetsutövning förekommer också bland de som själva ingår i 
det som är föremål för kritik, nämligen tjänstemännen. Kritik 
framförs i dessa fall dock i stort sett utan att de som framför 
den relaterar den till sin egen roll inom byråkratin. En stor 
del av det som kommer att beskrivas senare i detta avsnitt 
genomsyras av just denna slags skepsis. 
 Ett talande exempel på den skepsis jag mötte var när jag 
vid ett tillfälle ringde runt bland föreningsrepresentanter för 
att bestämma tid för FG-samtal. När jag talade med Said sade 
han, efter att jag kort presenterat mig och berättat varför jag 
ringde, misstänksamt: »Det kommer inga politiker, väl?« Jag 
berättade då att det var tänkt att bara föreningsrepresentan-
ter skulle träffas. »Bra, för jag är ganska kritisk«, svarade han 
kort. Han var först lite tveksam till att ens ställa upp, men 
lovade till sist att hur som helst dyka upp vid det tillfälle vi 
bestämt. När vi sedan träffades visade det sig att det hade 
skett ett missförstånd och att det dykt upp en lokal politisk 
representant på träffen. Innan samtalet började sade Said 
till mig att »[n]u kom det ju en politiker! Och jag som 
hade tänkt vara kritisk«. Politikerns närvaro visade sig också 
påverka samtalets karaktär i gruppen, särskilt på så sätt att 
föreningsrepresentanternas kritik mot politiker och politik 
var något mildare än i andra grupper. Said anlade också han 
en märkbart mindre kritisk profil än han gjort under vårt 
tidigare telefonsamtal. Kanske därför att det hade blivit allt 
för påträngande att öppet kritisera något som en av delta-
garna hade kunnat ta personligt. Hur som helst besannades i 
viss mån de farhågor jag haft om de problem som kan tänkas 
uppstå med blandade grupper i FG-samtal. 
 Många menade vid en första telefonkontakt att de egent-
ligen inte hade särskilt mycket att tillföra en studie som 
denna, eftersom de egentligen inte är så »insatta i politik«. 
De menade undflyende att jag istället kanske borde kontakta 
någon annan, någon som är mer »insatt i politik«. När flera 
av dem senare deltog i FG-samtalen var det däremot ändå 
kring just »politiska« frågor som samtalen kretsade. Vi hade 
uppenbarligen helt olika uppfattningar om vad som egentli-
gen är att betrakta som »politiskt« och inte (Eliasoph, 1998). 
Man ville i vissa fall helt ta avstånd från »politik« i meningen 
valrörelser och partipolitik, men samtidigt hade man allt som 
oftast många insiktsfulla synpunkter på »politik« i meningen 
vardagliga erfarenheter av till exempel rasism och diskrimi-
nering. Den näst intill självklara reaktionen att omedelbart 
rygga tillbaka och inta en försvarsposition när man tillfråga-
des om »politik« är ett uppenbart exempel på den i viss mån 
anti-politiska politiska hållning jag på flera håll har mött. 



 FG-manualer betonar ofta att det kan krävas olika slags 
»lockbeten« för att folk skall vara beredda att delta i FG-
studier (se Morgan, 1997). När jag ringde runt och försökte 
arrangera FG-samtal gällde det därför att på något sätt göra 
det intressant och angeläget för olika personer att faktiskt 
överge en del av sin fritid för att delta i samtalet. Jag kunde 
inte erbjuda någon ekonomisk kompensation. Ett sätt att 
göra det angeläget att delta kunde, tänkte jag, vara att betona 
att studien är finansierad av Integrationsverket. Därigenom 
skulle jag både kunna undvika att sammanblandas med sensa-
tionslystna journalister och påvisa att deltagandet har någon 
slags betydelse. Vid flera tillfällen blev jag på så sätt själv 
direkt förknippad med Myndigheten, med allt vad det nu 
kan tänkas innebära. Jag fick på så sätt direkt inblick i skepti-
cismen. En del personer började omedelbart skälla ut mig via 
telefon, medan andra intog en mer defensiv och misstänk-
sam position. Vid några FG-tillfällen visade en del av del-
tagarna sin osäkerhet och en föreningsrepresentant frågade 
mig öppet följande, mitt under pågående samtal. »Jag vill 
bara fråga: Det här som vi diskuterar: Vad skall det leda till? 
skall du skriva någonting om det här, är det någon forskning? 
Varför är vi här, alltså?« 
 Såväl under som före och i samband med FG-samtalen var 
det många gånger ett outtalat antagande bland deltagarna 
att politiker i allmänhet och myndigheter i synnerhet mest 
sysslar med att förhala, disciplinera och kontrollera. Det blev 
därför nödvändigt för mig att tydligt klargöra varför det som 
i samtalen sades av deltagarna över huvud taget skulle vara 
någonting värt. 
 Vid ett tillfälle hade några personer, i tron att jag personli-
gen kunde ställas till svars för Integrationsverkets handlingar, 
tagit med sig dokument som visade på verkets hantering av 
ett ärende som de under en längre tid varit engagerade i. De 
var märkbart ilskna och ville avkräva mig ett svar på vad de 
menade var en odemokratisk hantering. Allt detta är enligt 
min mening uttryck för de specifika erfarenheter man har 
skaffat sig efter att tidigare ha haft kontakter med myndighe-
ter och av den behandling man har mött från myndigheter-
nas sida. 
 Utifrån dessa erfarenheter är det en omedelbar reflektion 
att deltagande inte är meningsfullt, eftersom det ändå inte 
leder någon vart. Man menar att myndigheterna ändå inte 
lyssnar på det man har att säga. Allteftersom jag betonat att 
jag var intresserad av allas synpunkter och egna erfarenheter, 
av att föra en intimare dialog med de deltagande, väcktes 
dock intresse och engagemang hos också de som inlednings-
vis varit de mest skeptiska. 
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 Ännu ett uttryck för den skepticism som åtskilliga av de 
jag samtalat med tycks hysa gentemot myndigheter och poli-
tik är inte minst att flera av dem direkt har frågat om delta-
garna i studien har möjlighet att vara anonyma. Khabat, en 
kommunalpolitiker, frågar exempelvis under vårt samtal: 

Men en fråga till dig: Skriver du namn på de personer du 
intervjuat, eller? Därför att det är vissa saker som jag sade 
som är lite…[skratt] Du vet hur det funkar…Jag kan ju inte, 
jag tänker på framtiden. Det handlar inte bara om mig, det 
handlar om mina barn. 

 Liksom hos Said och flera andra personer finns här uppen-
bart en känsla av osäkerhet av att inte riktigt våga uttala sig 
allt för kritiskt av en rädsla för att bli upptäckt och på något 
sätt bestraffad för sina obekväma synpunkter. Med anledning 
av denna bland vissa starka känsla av osäkerhet kommer jag 
att genomgående använda fingerade namn för de personer 
som förekommer i texten. Delvis av samma anledning kom-
mer jag också att försöka undvika att omnämna såväl etnisk 
bakgrund som geografisk plats, annat än i de fall där det har 
en direkt och avgörande betydelse, eftersom det annars kan 
tänkas bli för enkelt att känna igen personerna ifråga. 
 Flera av de personer som inledningsvis föreföll vara de 
mest kritiskt inställda till myndigheter, till den integrations-
politik som bedrivs och till politik över huvud taget har ten-
derat att endera inte ställa upp för samtal eller inte dyka upp 
vid FG-tillfället. Det har följaktligen ofta varit redan etable-
rade, och låt oss säga aktiva, personer som faktiskt har dykt 
upp vid samtalen. De har oftast varit glada över att över 
huvud taget få komma till tals, över att få tillfälle att diskutera 
vad man har uppfattat som angelägna men i samhället mar-
ginaliserade frågor. Vid flera tillfällen har de tackat mig för 
att de blev tillfrågade om att delta. Den stora utmaningen, 
fortfarande, är däremot att nå ut till de mest marginaliserade, 
de som står längst ifrån samhället, exempelvis icke-organi-
serade, långtidsarbetslösa, hemmavarande kvinnor, personer 
med svåra språkproblem. 

»Grabbar, jag är ju också invandrare!« – 
Segregation och utanförskap
Det som samtalen i de olika FG till övervägande grad kret-
sade kring var deltagarnas olika erfarenheter av att bli margi-
naliserad i samhället. Utan att jag ställde någon konkret fråga 
som särskilt berörde dessa erfarenheter, så var det ändå just 



det som de allra flesta helst ville förmedla. Mycket av pro-
blematiken kring politisk integration tycks, om vi får tro det 
som framförts vid samtalen, i praktiken handla om stigmati-
sering, diskriminering och utanförskap. Vad som snart blev 
uppenbart var att de flesta har personliga eller nära erfaren-
heter av marginalisering och diskriminering från samtliga av 
samhällets olika sfärer; på arbetsplatsen, i massmedia, i poli-
tiska partier, av myndigheter, i skolan, i grannskapet och i 
förskolan. Här ges endast ett litet axplock av de reflektioner 
och berättelser om stigmatisering och diskriminering som 
flera av samtalen cirkulerade kring. 
 Hussein, en föreningsrepresentant, menar att etnisk segre-
gation i den allmänna debatten brukar hänföras till att olika 
etniska grupper bor på särskilda platser, separerade från var-
andra. Han vänder sig dock med bestämdhet mot den före-
ställningen och hävdar att problemet är maktlöshet, inte 
boendet i sig.
 

Folk säger att det är segregation att folk från samma land 
bor på samma ställe. Problemet ligger inte där. Folk som har 
samma bakgrund, om de lever på samma ställe och har det 
bra, det är inget problem. Problemet är att de inte har någon 
makt, att de inte har någon plats i samhället.

 I linje med detta uttalande kan det konstateras, noterar 
flera, att varken områden som Danderyd eller Östermalm 
vanligtvis betraktas som ett »problem« för samhället. Detta 
trots att dessa områden verkligen är segregerade, såväl etniskt 
som socialt. Det hela är uppenbarligen en fråga om över- och 
underordning, om makt, som Hussein säger. Han riktar, 
tillsammans med många andra, istället blicken mot majori-
tetssamhällets attityder och föreställningar om »invandrare« 
som en högst väsentlig del av segregationsproblemet. Det är 
svenskarna, hävdar han, som är själva grunden till den makt-
löshet han upplever att många »invandrare« utsätts för.
 

Det finns många hinder för folk från andra länder. Majori-
tetskulturen är inte öppen för att välkomna dem, ge dem 
en plats i samhället. De blir kritiserade om de tackar och tar 
bidrag och de blir kritiserade om de stannar hemma. Om de 
söker arbete blir de diskriminerade. Det finns överallt folk 
som är aktiva, utbildar sig, läser, gör saker och ting, som ald-
rig stannar hemma, hela tiden vill göra någonting, men som 
ändå förhindras.

 Segregerat boende framstår därför i allt väsentligt som 
en konsekvens av andra mekanismer och processer i sam-
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hället, snarare än som en självständig orsak till utanförskap 
bland »invandrare«. Trots det blir man, poängterar flera, som 
»invandrare« ständigt beskylld för att man vill bo tillsammans 
och att man följaktligen inte vill integrera sig och komma in 
i samhället. Det resulterar, som Hussein ser det, i ett slags 
moment-22-situation, där »invandrare« stigmatiseras nästin-
till oavsett vilka strategier de än använder sig av. 
 Kommunpolitikern Khabat konstaterar, av egen erfaren-
het, att personer med utländsk bakgrund tenderar att bemö-
tas som »problem« i det svenska samhället. De behandlas, 
menar han, i regel som mindervärdiga, ja, som barn helt 
enkelt. De undervärderas, till exempel i sina kontakter med 
statliga myndigheter. Han upplever på det hela taget att han 
under sin tid i Sverige själv har blivit omyndigförklarad. 

Jag märker att invandrare som kommer till Sverige ofta 
betraktas som barn, att man inte kan någonting, att man inte 
förstår, att man missuppfattar. Då finns det en inställning 
från myndigheternas och det svenska samhällets sida att man 
måste undervärdera andra. Om man tänker på mig själv: Jag 
var välutbildad, jag var universitetslärare och jag var dokto-
rand i Ryssland. När jag kommit hit, då måste man hela 
tiden anpassa sig. 

 Amal, en av de medlemmar i en kvinnoförening jag träf-
fade, menar i samma anda att hon som »invandrare« vanli-
gen blir betraktad med en blick ovanifrån, från företrädare 
för det svenska majoritetssamhället. Hon ser sig själv som i 
praktiken mindre värd än dem, »svenskarna«.«Jag tycker att 
de brukar isolera invandrare. De ser ner på invandrare, även 
om de jobbar bättre än dem, även om de jobbar nästan lika-
dant. De ser ner på dem«. Hon talar, tillsammans med flera 
av de andra deltagarna i samma grupp och en del andra av de 
jag samtalat med, om majoritetssamhället, om »svenskarna«, 
som ett uniformt och anonymt kollektiv. »De«. Flera fören-
ingsmedlemmar uppger att de egentligen aldrig har lyckats 
få kontakt med »dem«, dels på grund av av den skepsis och 
ovilja som de möter från svenskarnas sida, dels på grund av 
det åtskilda boendet. De »vardagsmirakel« som bland andra 
Stefan Jonsson har talat om, »som inträffar vid kulturöver-
skridande möten mellan människor« (Jonsson, 1993: 253), 
inträffar följaktligen allt för sällan. 
 I gruppsamtalet fördes senare en dialog kring en specifik 
upplevelse som en av kvinnorna, Amal, nyligen haft i skolan. 
Där kände hon sig kränkt och misstänkliggjord av såväl lära-
ren som av de svenska eleverna. Amal berättar så här.

 



Amal: Jag läser på undersköterskeutbildningen. Min lärare 
har berättat att sjukomen TBC, tuberkulos, att det är invand-
rare som är orsaken. Hon kollade på mig och alla i hela klas-
sen kollade på mig [skratt]. 
 Magnus: Det är ditt fel…
 Fatima: Är det du som har tagit med dig det?
 Amal: Det är invandrare, men hur? Varför bara invandrare? 
Varför inte européer, som bor här, nära? 
 Sara: Alla reser…
 Amal: Om du skall åka till Saudiarabien måste man göra 
TBC-test, precis som här i Sverige. Men man säger: ›Det är 
invandrare, de har…‹ [skratt]. 
 Sara: Och särskilt vi som kommer från Afrika. Vi blir ald-
rig svenskar, även om vi har bott femtio år i Sverige. Men 
varför? Jag har samma rätt, som andra. Jo, det kanske beror 
på huden, religionen. Det är invandrare som kommer från 
många olika håll. I Eritrea finns både kristna och muslimer, 
men det är ingen skillnad: ›Ah, han är afrikan!‹ (…)
 Amal: Till exempel vårt barn, han är född här i Sverige, 
men ibland brukar han säga: ›Mamma, hur länge skall vi vara 
invandrare?‹ Och han är tretton år. 

 
 Ordväxlingen behandlade uppenbart frågor och incidenter 
som kvinnorna i gruppen redan tidigare hade talat om, vilket 
framför allt gjorde att man hade fått en viss distans till all-
varet i det hela. Deltagarna kunde därför skratta åt alltsam-
mans. Under ytan fanns däremot fortfarande högst påtagliga 
känslor av att vara sårade som människor, känslor som också 
uttrycktes vid flera tillfällen under vårt samtal. Amal kände 
sig skamsen och påtagligt utpekad i skolan, som en »avvi-
kare« i förhållande till de andra, »normala« studenterna. 
 En av kvinnorna, Sara, undrade över varför det mestadels 
är svarta, afrikaner som stigmatiseras, som pekas ut i situa-
tioner liknande den kvinnorna här diskuterade. Varför inte 
européer? Deras hudfärg tycks döma kvinnorna till ett slags 
evigt utpekande i deras liv och leverne i det svenska samhäl-
let. De förefaller, precis som Frantz Fanon (1997) en gång 
noterade, ha svårt att helt kunna fly undan sin »avvikande« 
bakgrund. »Skam. Skam och självförakt. Äckel. När folk upp-
skattar mig är det trots min hudfärg. När de ogillar mig, 
påpekar de att det inte har med min hudfärg att göra. Vad 
jag än gör är jag fången i denna infernaliska cirkel« (Fanon, 
1997: 113). 
 Frågan om varför det mest är vissa grupper som verkar ha 
svårare att fly undan sin bakgrund än andra, är något som på 
olika sätt har aktualiserats i flera andra sammanhang. Majori-
tetens föreställningar, och de diskriminerande handlingar de 
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konkret uttrycks i, berör, understryker tjänstemannen Reza, 
inte en diffus »invandrargemenskap« vilken som helst, utan 
som han uttrycker det »svartskallarna«. »Det är inte invand-
rarna som blir diskriminerade, det är svartskallarna som blir 
diskriminerade. Inte till exempel en tysk eller en engelsman. 
Det är svartskallar, asiater, utomeuropéer«. Också Efi, en 
politisk representant, understryker att européer i regel inte 
har några problem med diskriminering och segregation, 
åtminstone inte i jämförelse med exempelvis människor från 
Asien, som hon själv.

Det kommer olika folk från olika länder, men vissa delar av 
landet betraktas på ett annat sätt. Antingen tycker de synd 
om ›de där människorna‹, de som tillhör Europa, kontinen-
ten. Men vi från Asien, jag pratar om mig själv…vi betraktas 
inte som människor, oavsett hur mycket vi kan, vilka kunska-
per eller erfarenheter vi har. Men vi betraktas inte som män-
niskor. 

 Återigen framförs här bilden av att som »invandrare« bli 
stämplad som mindre värd, som icke-människor. Flera perso-
ner berättar om liknande erfarenheter på arbetsplatsen. Om 
man som »invandrare« över huvud taget lyckas få ett arbete är 
det fortfarande fråga om man verkligen kommer att trivas på 
arbetsplatsen. Brottslighet associeras tillsammans med en rad 
andra sociala problem vanligen till »invandrare« och invand-
rarskap, noteras det i flera sammanhang i samtalen. Denna 
association görs, poängterar flera, inte minst på arbetsplat-
sen, av arbetskamrater. Fatima erinrar sig ett tillfälle.

Jag praktiserar på sjukhuset och alla är svenskar i gruppen. 
Under den första veckan pratade man om det där i Stock-
holm, våldtäkten, om Rinkeby, om invandrare, hela tiden. 
Hur skall jag kunna komma in med dem? Jag är väldigt för-
siktig. Jag är inte en sådan människa, men jag börjar… Om 
invandrare hela tiden. Jag vet att de har någon åsikt om 
invandrare…

 Hon frågar sig hur hon någonsin skall kunna känna sig till 
freds på en arbetsplats där arbetskamraterna talar bakom ryg-
gen på henne, förknippar henne med alla upptänkliga pro-
blem och belastningar. Hon upplever själv att det är problem 
med att komma in i gemenskapen på arbetsplatsen, eftersom 
hon har svårt att ta till sig av den rådande jargongen. Den 
strategi hon använder för att på något sätt undvika stigmat är 
att så mycket som möjligt hålla sig undan sina arbetskamrater 
och inte göra allt för mycket väsen av sig. Den osäkerhet hon 



ger uttryck för närmar sig vad Pierre Bourdieu (1977) har 
kallat för »symboliskt våld«. Omgivningens föreställningar 
intervenerar hennes inre liv och gör det svårt för henne att 
se sig själv i ett positivt och konstruktivt ljus. En annan stra-
tegi som hon kunde ha anammat för att komma undan, eller 
åtminstone hantera, stigmat, hade däremot varit att, som 
Sirus, öppet konfrontera de föreställningar som arbetskamra-
terna gav uttryck för. Han berättar om följande händelse på 
sin arbetsplats. 

Just med segregation, jag tror att mycket beror på samhäl-
let, vilka attityder som finns bland folket. (…) På min arbets-
plats, till exempel, sitter folk och skämtar om invandrare: ›Ja, 
den där invandraren, ghettoområde‹, och så där. Då säger 
jag: ›Grabbar, jag är ju också invandrare!‹ ›Jo, men du är en 
av oss, du. Du räknas inte‹.
 

 Åtskilliga studier har på senare tid visat hur massmedier på 
flera olika sätt framställer en ideologisk och starkt stigmatise-
rande bild av etniska minoriteter, etniska relationer och av så 
kallade »invandrartäta områden«.16 Demokratirådet poäng-
terade också i sin 1995 års rapport att »massmediernas 
tolkningsramar« har haft »negativa konsekvenser för den 
demokratiska dialogen« eftersom de till övervägande del har 
fokuserats »på problem där invandrare är inblandade och på 
konflikter mellan svenskar och invandrarsamhället« (Roth-
stein, 1995: 52). 
 När deltagare vid olika FG-samtal har berättat om och 
reflekterat över hur det kan vara att marginaliseras i det 
svenska samhället, så består också ett entydigt mönster av att 
påfallande många av dem återkommer till just massmedier-
nas hantering av frågor om integration och mångkulturalism. 
Det som deltagarna formulerade vid FG-samtalen påverka-
des därvidlag tydligt av den specifika kontext i vilket yttran-
det fälldes, inte minst i form av den offentliga debatt som vid 
tillfället fördes i det omgivande samhället. Under FG-samta-
len gavs åtskilliga exempel på vad man i akademiska kretsar 
brukar kalla intertextualitet (se Fairclough, 1995a/b), på 
hur deltagare under samtalets gång använde sig av argument 
och retoriska figurer hämtade från i det omgivande samhäl-
let pågående diskussioner, framför allt i massmedierna, för 
att formulera sina egna erfarenheter och argument (jfr van 
Dijk, 1987). Detta är ett utmärkt exempel på att mänskligt 
tänkande, såsom bland andra Michael Billig (1987) har fram-

16 Se till exempel Brune (1996), Löwander (1997), Ristilammi 
(1994), Ålund (1997) och van Dijk (1993a).
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fört, är utformat som en ständigt pågående argumentation, 
där var och en hela tiden positionerar sig och lyfter fram sin 
egen hållning i förhållande till det man tar avstånd från.
 En av de personer jag samtalat med drar sig till exempel 
till minnes hur det var när massmedierna för några år 
sedan drog igång vad som snarast är att beteckna som en 
»moralisk panik« (Cohen, 1990) kring muslimska så kallade 
»hedersmord«. »Det är tungt. Jag kommer ihåg förra året, 
när det var de där så kallade »hedersmorden«. Framsidor 
med feta rubriker: »Invandrare och så vidare«, när man själv 
är en invandrare. Man såg det som en invandrargrej«. Han 
berättar på följande sätt om hur han själv reagerade på denna 
massmediala framställning. 

Jag vägrade faktiskt att gå ner på stan. Jag kommer ihåg det 
där. Jag skulle träffa en kompis, men jag sa: »Jag kommer 
inte«. Jag tänkte på vägen dit: »Jävla svartskalle« längst inuti 
mig. Jag blev arg, jag blev förbannad. Jag avbeställde mötet. 
Man känner sig på något sätt delaktig. Man har i sina tankar: 
»Ja, tänk om folk tycker och tänker så där om mig. Tänk om 
en person kommer fram till mig och säger: ›Fan, jävla kvin-
noförtryckare‹.« Den där känslan är plågsam, trots att jag 
egentligen vet att svenskar inte vågar gå fram och säga så. De 
är ju så blyga. Jag behöver egentligen inte skämmas över det 
där. Man övertalar sig själv, motiverar sig för att leva vidare, 
gå framåt. Men det är tungt. Jag är trött på det här.

 Den massmediala beskrivningen av »hedersmorden« fick 
honom att känna sig stämplad och utpekad som person, som 
personligt skyldig till något han egentligen inte hade något 
som helst med att göra. Med denna anekdot ville han visa att 
det i samhället florerar otaliga föreställningar som direkt eller 
indirekt konstruerar »invandrare« som avvikelser och pro-
blem. Nyckelmeningen, »Den där känslan är plågsam, trots 
att jag vet att svenskar inte vågar gå fram och säga så«, är sär-
skilt intressant. Den visar hur en negativ självuppfattning, en 
självuppfattning som i viss mån överensstämmer med inne-
hållet i det offentliga samtalet, successivt kan utvecklas (jfr 
Fanon, 1997). Även om personen ifråga är väl medveten 
om att alla inte kommer att bemöta honom som en »jävla 
kvinnoförtryckare«, så griper den massmediala beskrivningen 
ändå tag i honom. Den strategi han använde för att hantera 
stigmat var således att undvika den situation där han kunde 
komma att bli betraktad som »jävla kvinnoförtryckare«, att 
helt sonika stanna hemma. 
 Kommunalpolitikern Khalid reagerar också han starkt mot 
en massmedial tendens till att exempelvis oreflekterat knyta 



brottslighet till etnisk och kulturell bakgrund (jfr Ålund, 
1997). Han tar som exempel ett vid tidpunkten för samtalet 
massmedialt mycket uppmärksammat våldtäktsfall i förorten 
Rissne utanför Stockholm. 

Massmedierna skriver det läsarna vill läsa. Ta till exempel de 
där gruppvåldtäkterna och invandrarungdomarna som för 
det för några månader eller veckor sedan var väldigt mycket 
diskussion om. Pensionärer vågar inte gå ut på gatan för 
att väskan kan ryckas eller någon med invandrarbakgrund 
kommer och knackar på dörren och kommer in och rånar 
den personen. När jag öppnade tidningen och läste sade jag: 
›Jaha, någon invandrare i Stockholm har gjort det felet, så 
och så‹. Folk får bekräftelse på alla sina misstankar, de blir 
starkare i de tankar de redan har.
 

 Här används ett aktuellt massmedialt brottsfall för att 
påvisa hur massmedier i praktiken vidmakthåller och legiti-
merar ojämlikheter och tudelningar på basis av etnisk och 
kulturell bakgrund. 
 Några av deltagarna gör en direkt koppling mellan diskri-
minering och rasism. Hussein gör oss uppmärksamma på att 
vi inte får glömma den dolda rasism som han menar är täm-
ligen vitt utbredd i det svenska samhället.

Jag tycker att det finns mycket rasism och diskriminering i 
det här samhället, både dolt och öppet. Det är kanske bara 
vissa grupper som är öppna, som öppet visar att de diskrimi-
nerar eller trakasserar invandrare, men jag tror att det finns 
en allmän, dold rasism och diskriminering, som hindrar folk 
med invandrarbakgrund.
 

 Politikern Sirus menar att den form av rasism som Hus-
sein riktar våra blickar mot egentligen aldrig har diskuterats 
och tagits på riktigt allvar. Istället för att verkligen diskutera 
denna omfattande problematik är det, konstaterar han besvi-
ket, betydligt mer uppenbara hotbilder som bombhot och 
nynazism som man idag väljer att lyfta fram som samhällets 
fiender nummer ett. 

Det finns ju mycket som är dold rasism, det finns ju ganska 
mycket. Och regeringen, de har ju inte börjat med, de gör ju 
ingenting. De pratar lite då och då i massmedia, någon har 
blivit bombhotad av nazister och så. Lägg av! Man måste ju 
gå till botten med det där tänkandet! 

 En del av de röster som har höjts på tal om svensk rasism 
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är däremot av uppfattningen att det i Sverige talas allt för 
mycket och allt för ofta om rasism och att begreppet strikt 
måste hänföras till rasbiologiska doktriner (Westin, 1987; 
Lange, 1992). En uppenbar risk med att rasism på så sätt 
reserveras för genuint onda, väl synliga och våldsamma nazi-
krafter i samhället är dock, för att följa bland andra Stefan 
Jonssons (1993) argumentation, att de mer subtila och för-
såtliga former av rasism som både Hussein och Sirus här har 
riktat blicken mot, osynliggörs, banaliseras och legitimeras. 

»Integrera Er själva, för fan!« – 
Integration och invandrarskap 
I inledningen av varje samtal uppmanade jag respektive del-
tagare att berätta om sin egen bild av det idag allt mer omta-
lade begreppet »integration«. Denna uppmaning visade sig 
på olika sätt dra igång samtalsdeltagarna till en stundtals liv-
lig diskussion. Vissa blev märkbart provocerade och ilsknade 
till. Vissa blev förvirrade när jag bad dem närma sig detta 
komplexa begrepp. »Var skall vi integreras? Integreras, i vad 
då?«, frågade sig en av deltagarna. En politisk representant 
menade också, något svävande, att »[m]an pratar om inte-
gration, men jag vet inte vad det betyder«. Andra berättade 
både länge och engagerat om sina personliga erfarenheter 
och visioner. 
 Vad menade samtalsdeltagarna själva med »integration?« 
Närmast ansvarstagande, ömsesidighet, samhällsangelägen-
het, delaktighet, lika möjligheter samt respekt för varandras 
olikheter. En typisk formulering är exempelvis följande. »Det 
är svenskarnas problem, tycker jag. Eller samhällets pro-
blem«. En annan är: »Allt är ömsesidigt, annars fungerar det 
inte«. Denna karakterisering av vad integration kan tänkas 
betyda överensstämmer således i det närmaste perfekt med 
idag dominerande, officiella föreställningar, exempelvis som 
de formulerades i den integrationspolitiska propositionen 
Sverige, framtiden och mångfalden (Prop. 1997/98: 16). 
Också den officiella hållning som har riktat skarp kritik mot 
slentrianmässigt användande av beteckningar som »invand-
rare« kunde uttydas i FG-samtalen. Den återspeglades inte 
minst i en hos åtskilliga FG-deltagare uppenbar tveksamhet 
om vilka ord och definitioner de egentligen skall använda 
sig av för att beteckna sig själva; »invandrare«, »person med 
utländsk bakgrund«, »så kallad invandrare«, »utlänning« eller 
»svartskalle«. 
 Vid ett flertal tillfällen poängteras att det svenska majori-
tetssamhället måste ha ett överordnat ansvar när det gäller 



att få tillstånd en process som i någon mening kan betecknas 
som integrationsbefrämjande. Tjänstemannen Hiwa ställer 
sig följande fråga. »Människorna som är här, de är här för 
att ge, men finns det någon som tar emot?« Hans bestämda 
uppfattning är att »samhället måste ta emot« de som är här 
för att faktiskt komma in i samhället, men han ställer sig 
högst tvekande till att så verkligen sker. Kommunalpoliti-
kern Khabat är en av de som formulerar samma tankegång, 
men denna gång något mer provokativt. »Problemet är hur 
mycket motparten vill«. I hans mening är det tveksamt om 
högt uppsatta företrädare för »motparten«, alltså »svensk-
arna«, verkligen är intresserade av att ge avkall på en del av 
de privilegier de idag åtnjuter. Medlemmarna i en kvinno-
förening som jag träffade instämde i allt väsentligt i denna 
något cyniska problembeskrivning. Det mest grundläggande 
problemet är fortfarande, sett utifrån deras synpunkt, att de 
inte tillåts att närma sig samhället. Det huvudsakliga ansva-
ret för att samhället någonsin skall bli mer »integrerat« måste 
med anledning av detta, betonar de, ligga på det svenska 
majoritetssamhället, inte på »invandrarna«. 

Amal: Vi säger: Hur skall vi börja, och komma in i det här 
samhället? Vi är en liten grupp, vi kan inte göra någonting. 
Vi kan inte börja. 
 Adila: Jo. 
 Amal: De måste acceptera. Annars kan vi inte komma in 
i samhället. Om de säger: ›Nej, ni får inte komma in…‹ 
[skratt]. Jo, det är sanningen.
 Fatima: Det är deras land. Det är de som måste acceptera 
och säga: ›Välkommen! Var så god! Försök! Gör! Gör om!‹ 
De måste stödja dem också. Men det finns inte i det här 
samhället. 

 Hiwa är av en annan uppfattning. Hans ståndpunkt är 
tvärtom att integrationsbefrämjande processer måste iscen-
sättas av »invandrarna« själva. Varför? Jo, därför att »svensk-
arna« i hans ögon inte självmant kommer att lämna ifrån sig 
makten. Hans bärande argument är att »[h]ar man svårt 
att samarbeta med varandra, då blir det ännu svårare att i 
det nästa steget samarbeta med svenskarna«. För att om möj-
ligt kunna åstadkomma en integrationsprocess och i förläng-
ningen få till stånd en reell fördelning av samhällets idag 
skevt fördelade resurser kan det alltså enligt hans mening 
krävas ett visst mått av kollektiv organisering från »invandra-
res« sida. 
 Parallellt med en mer allmänt hållen bild om vad delta-
garna personligen anser att föreställningen om integration 
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egentligen innebär, framfördes i FG-samtalen en diametralt 
annorlunda bild av integration, nämligen en bild av hur del-
tagarna menade att föreställningen om integration konkret 
kommer till uttryck runt om i samhället. Flera av deltagarna 
menade att den politiska omsvängning från invandrar- till 
integrationspolitik som pågått under flera år inte har betytt 
någonting rent konkret, åtminstone inte i deras egna vardag, 
utifrån deras personliga synvinkel. Politikern Abdullehi säger 
exempelvis att den värld som integrationspolitiken rör sig i 
är en parallell värld, helt avskild från den värld som han och 
andra medborgare befinner sig i.

För mig är de här orden, etnisk mångfald, integration och 
allt det, vackra politiska ord som bekräftar att de som, alltså, 
de bekräftar en icke-förankring i verkligheten, den verklig-
het som egentligen gäller de här människorna, invandrare, 
flyktingar och allting. De här orden har på något sätt blom-
mat ut, eller spårat ur.

 Uttalanden som detta problematiserar i grunden många av 
idag rådande föreställningar om integration. De sätter vad 
flera har uppfattat som en slags politisk retorik om integra-
tion i nära samband med de realiteter av segregation och 
praktiker av stigmatisering och diskriminering. I flera av FG-
samtalen överskuggar erfarenheter av segregation vida de 
integrationspolitiska ambitioner man hitintills har kunnat 
skönja. Det är inte heller så att FG-deltagarna i första hand 
är oinformerade och inte känner till de många politiska sats-
ningar som har sjösatts och de strävanden som har formule-
rats. Det är snarare så att många av dem helt enkelt är öppet 
missnöjda och starkt besvikna över det sätt på vilket man 
angriper och hanterar integrationsproblematiken. 
 Gentemot en officiell politisk hållning i integrationsfrågor 
ställer deltagarna i FG-samtalen en praktisk koppling mellan 
»integration« och »invandrare«. Trots att det i den integra-
tionspolitiska debatten allt mer har talats om integration som 
en dynamisk tvåvägsprocess med ömsesidiga relationer mel-
lan flera olika parter, så upplever de flesta av FG-deltagarna 
att det i många sammanhang fortfarande är »invandrare« 
som betraktas som ett »integrationsproblem«, att det är de 
och inte »svenskarna« som skall korrigeras och anpassas till 
ett i övrigt oförändrat samhälle. Eftersom det runt om i sam-
hället tenderar att göras en direkt eller indirekt koppling mel-
lan »integration« och »invandrare« blir integration, i många 
av deltagarnas ögon, de facto synonymt med assimilation. En 
föreningsrepresentant påpekar att »[s]å fort man pratar om 
integration så är det invandrare som skall integreras i det 



svenska samhället«. Samma grundläggande tankegång domi-
nerar och uttrycks också på ett konkret sätt i ett FG-samtal 
mellan en grupp tjänstemän.

Alemi: Integration. Om man bryter ner det där ordet, gör 
det till ett miniord, så betyder det bara hur svartskallarna 
skall integreras i det svenska samhället. Fast den egentliga 
betydelsen är väl handikappade, unga, äldre, röda, svarta eller 
gröna. Det är en kombination av det hela, att de skall kunna 
integrera sig. Till exempel att de döva skall kunna integrera 
sig i samhället eller pensionärer, handikappade, barn, vad 
som helst. Men nu, när man säger integration, då uppfattar 
alla det som: ›Jaha, det är svartskallar!‹
 Fereshteh: Ordet förknippas mest med invandrare. Jag 
menar, för mig låter det som ett mer utvecklat ord istället 
för det gamla invandrare eller [paus], det fanns ett annat ord 
också…
 Antonio: Egentligen är det också så här att, om vi fort-
farande tittar på storstäder, vi befinner ju oss i Stockholm…
Vad är det som gör en människa integrerad? Och då tycker 
jag att i vissa fall, eller i många fall, är vi som sitter här till 
exempel, mycket mer integrerade än äkta svenskar, eftersom 
vi förstår den här staden, med många kulturella inslag, med 
många olika folk med många olika typer av kultur. Och då 
pratar jag inte om svenskar eller icke-svenskar. Då tycker jag 
att vi hanterar det här samhället mycket bättre än en äkta 
svensk. Och då funderar jag: Vem är mest integrerad i det 
här samhället? Då brukar jag säga till dessa jättetrångsynta 
människor som tror att det bara finns ett mönster att följa: 
›Integrera Er själva, för fan! Jag är redan integrerad!‹ 

 De tre tjänstemännen tar samtliga för givet att integration 
på ett outtalat sätt görs synonymt med »svartskallar« och 
»invandrare«. Integration är att betrakta som en särskild 
intressefråga för personer med utländsk bakgrund, alltså inget 
som egentligen berör den svenska majoriteten. Antonio häv-
dar dock med konstaterandet »Jag är redan integrerad!« 
direkt motstånd mot detta betraktelsesätt. I hans mening är 
det tvärtom de »äkta svenskarna« som borde integreras. Det 
är ju trots allt de som inte kan hantera samhällets »mångfald«. 
På så sätt lyckas han vända på bilden om »invandrare« som 
avvikande, icke-integrerade och i grunden problematiska. 
 Senare i samtalet kopplar Reza samman integration inte 
bara med assimilation, utan också med byråkrati, discipline-
ring och kontroll, en vanlig associationskedja i FG-samtalen. 
Det var också en koppling av just detta slag som troligen 
låg bakom en del av den skepticism jag mötte vid flera av 
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mina inledande kontakter med tilltänkta FG-deltagare. Reza 
säger i förbigående att »[m]an har skapat en jätteapparat, 
en mångmiljardapparat (…), för att integrera dessa djur i 
det svenska samhället« samt att den politik som bedrivs kän-
netecknas av »[a]npassning, eller assimilation, i allra högsta 
grad, verkligen«. Han benämner de som gjorts till föremål 
för dessa, förvisso välvilliga, insatser med den starkt nedsät-
tande beteckningen »djur« för att signalera det synnerligen 
stigmatiserande förhållningssätt som han menar genomsyrar 
hela den integrationspolitiska doktrinen. 
 Också kommunalpolitikern Khabat anknyter till detta påta-
lade glapp mellan å ena sidan integrationspolitisk retorik och 
å andra sidan de mindre uttalade föreställningar om »invand-
rare« som denna politiska retorik tycks vara grundad. 

Jag menar, det här mångfald och integration, det är något 
som finns i böcker, i tidningar, i tal. (…) Det finns någonting 
bakom, bland svenskarna, att de betraktar muslimer eller den 
tredje världen som förtryckare. 

 De integrationspolitiska insatser som har vidtagits är vis-
serligen i sig själva uttryck för ett positivt politiskt initiativ, 
understryker flera av FG-deltagarna i en något mer positiv 
anda, men de ändrar inte denna typ av djupt rotade föreställ-
ningar i grunden. Bland andra politikern Hasan hävdar att 
det är fortfarande är »Sverige« som utgör det självklara och 
perfekta normaltillståndet, kring vilket det framtida samhälls-
byggandet bör kretsa. »Invandrarna« reduceras följaktligen 
till något avvikande, det som skall anpassas eller inordnas. 
»Det är grunden man pratar om. Man säger att grunden 
är det som är perfekt och grunden är att vara svensk. Man 
utgår från det. Sedan pratar man om det andra, att integra-
tion handlar om invandrare och så«. Vid ett samtal mellan 
ett antal politiska representanter argumenterar två av dem i 
samma anda för att integration handlar om att anpassa allt 
»avvikande« till det »normala«: 

Muhammad: Om man skall prata om det på det politiskt 
korrekta sättet då menas det att man skall integreras till det 
normala, alltså till det svenska. (…) 
 Abdullehi: Man använder det här ordet segregation i en 
situation där främmande element kommer till det så kallade 
normala elementet. Folk i Pajala befinner sig inom det nor-
mala elementet, så man kan inte, på något sätt, använda 
ordet segregation i den bemärkelsen, eftersom det har blivit 
mycket associerat till invandrarproblematik…



 Några av samtalsdeltagarna hävdar till och med att åtskilliga 
av de integrationspolitiska insatser som specifikt har riktats 
mot storstädernas ytterområden kan ha bidragit till att ytter-
ligare stämpla dessa områden som per definition »utsatta« 
och ständigt i behov av extra resurser. Detta kan i förläng-
ningen, påpekar man, rent av komma att leda till ökad främ-
lingsfientlighet och en ökad skepticism mot »de andra« från 
majoritetssamhällets sida. Politikern Ali noterar en viktig sak 
i sammanhanget.

Det finns också en fara i de här satsningarna, när de miss-
lyckas. Då säger svensken att man satsar mycket pengar av 
våra skattepengar på invandrare, men vi får ingenting till-
baks. Det händer ingenting. Man gör invandrare bidragsbe-
roende. Diskussionen går åt det hållet, när man misslyckas. 
Folk kräver prestationer, de kräver resultat. 

 Detta sätt att resonera för fram samma slags budskap som 
delar av den kritik som tidigare har riktats mot behovsprö-
vade och gruppspecifika åtgärder, nämligen att de inte sällan 
leder till mer eller mindre öppen kritik från de delar av 
befolkningen som själva inte får ta del av de resurser som 
fördelas. Bidragstagare och andra riskerar då att stigmatise-
ras och att på en rad tänkbara sätt förknippas med olika slags 
brister och problem. Bauman har uppmärksammat det allvar-
liga i sammanhanget. »Det budskap som basuneras ut…är att 
behov av understöd är ett tecken på oförmåga att leva upp 
till de normer som de flesta andra människor tycks kunna 
uppfylla ganska väl. Att söka understöd är därför detsamma 
som att erkänna sitt misslyckande« (Bauman, 1998: 85). 
 Tjänstemannen Hiwa ser därför, som han uttrycker det, 
gärna »att man satsar femtio miljoner på de svenska områ-
dena, för att de skall integrera sig med invandrarområden«. 
Varför? Jo, därför att, som han uttrycker det, »[e]gentligen 
är det de som skall integreras«. En ensidig fokusering av 
resurser och intresse på »invandrartäta« områden har nämli-
gen, som han ser det, som sin kanske allvarligaste »negativa 
effekt« att den väcker negativa känslor och associationer hos 
majoritetsbefolkningen: »När jag går på gatan pekar svensk-
arna ut mig: ›De jävlarna har fått hundra miljoner kronor‹«. 
Också detta sätt att resonera bryter mot vad man har upp-
fattat som en dominerande föreställning om »de här områ-
dena« som de mest segregerade, som det egentliga integra-
tionspolitiska problemet. Istället framkastas här tanken att det 
egentliga problemet utgörs av de mer privilegierade bostads-
områden som inte vill beblanda sig med mindre privilegie-
rade områden, exempelvis med rädsla för att »deras« skola då 
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kommer att befläckas och på sikt dräneras på såväl status som 
på resurser (se Bunar, 1998). Båda dessa typer av områden 
är, precis som Pierre Bourdieu har konstaterat, alltid intimt 
beroende av varandra.17 De bildar i någon mening båda det 
gemensamma problem som integrationspolitik kretsar kring. 
 Hur kan det komma sig, menar samtalsdeltagarna, att inte-
gration på detta sätt har tenderat att associeras till »invand-
rare?« Återkommande hänvisas det till massmedia. Det är i 
TV och i tidningar som denna oreflekterade sammankopp-
ling för det mesta görs. Detta pekar på en synnerligen intres-
sant politisk polarisering. På ett officiellt politiskt plan beto-
nas det idag i allt högre grad att integration är en dynamisk 
och dubbelsidig process. I andra sammanhang, särskilt i mass-
medier, tenderar dock, om vi får tro flera av samtalsdelta-
garna, integration fortfarande att betraktas i ensidiga termer, 
i termer av assimilation. Det kan relateras till en viktig poäng 
som Phil Cohen gjorde redan under slutet av 1980-talet 
beträffande rasism och antirasism i Storbritannien. 

[A]tt komma åt den institutionaliserade rasismen innebär 
inte i sig att rasistiska fantasier försvinner; de kommer fort-
sätta att figurera i massmedier och populärkultur långt efter 
det att rasismens statliga ansikte har vittrat sönder, den kan 
till och med ges näring i det vakuum som skapas. På samma 
sätt kan det vara högst önskvärt att mota bort Nationella 
Fronten, men det påverkar inte märkbart de rasistiska fan-
tasier som dagligen sprids genom ryktesspridning, skvaller 
och…skvallerpressen, icke att förglömma. (Cohen, 1988: 
62, e.ö.)

 Cohens poäng, nämligen att även om det tas krafttag mot 
uppenbara och grova uttryck för rasism, så kan det vara svårt 
att på längre sikt komma till tals med de populärkulturella 
föreställningar som cirkulerar runt om i samhället, är också 
möjlig att överföra på svensk integrationspolitik. Trots att 
det nu äger rum ett påtagligt politiskt skifte från en tidigare 
»utpekande« invandrar- till en mer dynamisk och »inklude-
rande« integrationspolitik, så tycks det ännu inte på allvar ha 
kunnat hota de i samhället starkt förankrade föreställningar 
som betraktar »invandrare« som problem och, följaktligen, 
integrationspolitik som en snävt definierad »invandrarfråga«. 



»De pratar mycket, men i praktiken…« – 
Retorik och praktik
Den integrationspolitiska omsvängning som ägt rum under 
senare år har inte ändrat något av sakernas tillstånd, åtmins-
tone inte i grunden, att döma av flera FG-samtal. Det är, 
menar man, och som vi ovan kunnat se, i grund och botten 
fortfarande samma tankelogik som fungerar. Enligt denna 
logik är det fortfarande »invandraren« som problematiseras 
och pekas ut. Politikern Hasan menar att han bland vidtagna 
åtgärder inte tycker sig kunna skönja den »riktiga lösningen« 
på de problem som kringgärdar den förort han bor i, åtmins-
tone inte, som han uttrycker det, »på riktigt«. Varför händer 
då inget, trots den politiska reformering som ägt rum, kan 
man fråga sig. Föreningsmedlemmen Amal menar att inget 
ändras därför att »svenskarna« i praktiken inte accepterar de 
beslut som fattas. »De säger att de accepterar reglerna, säger 
att ›det skall vi göra‹, men de gör inte det på jobbet eller på 
skolan«. Föreningsrepresentanten Akbar, å andra sidan, för-
klarar det med att talet om integration bara är en av de reto-
riska strategier som det politiska etablissemanget idag använ-
der sig av för att fånga in och försäkra sig om »invandrarnas« 
politiska stöd. 

Jag har märkt under den senaste tiden, sedan några år till-
baka, att orden ›invandrare måste anpassa sig‹ sägs väldigt 
mycket mindre än förut. För jag tror att politiker har märkt 
att det här ordet anpassa sig ogillas, speciellt av invandrare: 
›Varför skall jag anpassa mig? Skall jag anpassa mig? Är jag 
dålig? Skall jag anpassa mig till er som är bra? Vem är det 
som har gjort den bedömningen att svenskheten är den ide-
ala bilden av mänskligheten? Vi är alla människor‹, och så 
vidare. Alltså, jag tror att man har kommit på det här med 
att man skall integreras i samhället, invandrare och svenska-
r…Det bara för att de vet. 

 Enligt Akbar har talet om integration ersatt tidigare öppna 
krav på assimilation. Men denna politiska förskjutning är, 
hävdar han, inte i första hand ett resultat av ett självständigt 
initiativ från politikers sida, utan mer av rädsla för det miss-
nöje och motstånd som visats från de som tidigare skulle 
anpassas, det vill säga »invandrarna«. Denna föreställning 
knyter an till en annan av de i samtalen genomgående tren-
derna, nämligen den distinktion som åtskilliga av FG-delta-
garna gjorde mellan retorik och praktik. Flera var av den 
bestämda uppfattningen att själva föreställningen om inte-
gration mer är att betrakta som en moderiktig trend än som 
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ett varaktigt och handlingskraftigt politiskt verktyg. Detta 
modeord kommer, spekulerar flera av de som deltagit i sam-
talen, troligen att, kanske redan om ett par år, vara helt bort-
glömt. Då vill man troligen inte ens kännas vid det. En tjäns-
teman jämför i dessa banor det under slutet av 1990-talet så 
populära ordet integration med det på 1970-talet så popu-
lära ordet solidaritet.

Enligt min mening blir något ord i alla länder, förr eller 
senare, ganska populärt och används av alla. Det blir ett 
modeord. Som på sjuttiotalet, ordet solidaritet: Numera är 
det som att förolämpa någon att vara solidarisk med någon.
 

 Flera av deltagarna hade också, vilket vi redan kunnat se, 
en öppet kritisk inställning till åtskilliga vidtagna åtgärder 
riktade mot så kallade »utsatta« bostadsområden i storstän-
dernas ytterområden. Politikern Ali menar, med särskild hän-
visning till den så kallade Storstadssatsningen och Ytter-
stadssatsningen i Stockholm, att »[m]an försöker lackera ett 
gammalt hus, istället för att bygga nytt. Något som behöver 
renoveras målar man om istället, så att det ser fint ut uti-
från«. Istället för att hantera verkliga bekymmer i dessa ytter-
områden uppehåller sig dessa satsningar, enligt detta i sam-
talen dominerande perspektiv, i allt väsentligt vid ett politiskt 
ytskikt. Politikern Hasan uttrycker sig däremot något mer 
reserverat. »Jag tycker att alla insatser är positiva, trots att 
man inte har kunnat förändra attityden inom närningslivet 
till exempel«. En reflektion som framfördes i flera samman-
hang var att politiska partier idag exploaterar »integrations-
frågan« i en inbördes tävlan om att vara den mest välvillige. 
Ute i storstädernas »utsatta« ytterområden är det däremot 
inte särskilt mycket som händer. 
 De ord och reflektioner som avslutade de olika FG-samta-
len fångade många gånger på ett slagskraftigt sätt essensen 
av de budskap som deltagarna verkligen hade velat förmedla. 
Vid ett av samtalen med en grupp föreningsrepresentanter 
var det följande fraser som fick avsluta och summera den dis-
kussion som ägt rum bland deltagarna.

Akbar: Jag vill säga något, en kommentar. Det är inget parti, 
inte någon som representerar något parti, från moderaterna 
till vänsterpartiet och alla partier, som inte pratar bra om 
integration, om hur bra det är. Alla säger det, men många av 
dem menar inte det, tyvärr.
 Abdulwaheb: Det är bra, men det får inte kosta något. 
 Mi: Just det [skratt i bakgrunden].
 Akbar: Det där var det rätta, det! 



 I åtskilliga uttalanden och ordväxlingar poängterar sam-
talsdeltagarna, på samma sätt som här gjordes, att integration 
måste ses som två vitt skilda företeelser; retorik och praktik. 
Integration i retoriken och i praktiken är, lyfter flera av de 
intervjuade fram, två helt olika saker. Vackra integrationspo-
litiska program finns det gott om. Det grundläggande pro-
blemet är, hävdar man, att dessa program egentligen aldrig 
genomförs. Som Abdulwaheb ser det beror det helt enkelt 
på att integrationspolitiskt handlande väger allt för lätt när 
det kommer till kritan, när det skall prioriteras inom ramen 
för en redan stram budget. Tjänstemannen Alemi konstate-
rar, närmast uppgivet att »[d]et är kort som man kan använda 
när det är val, för att fiska röster. Som man kan säga inför 
sitt samvete: ›Jo, vi har ju gjort det här‹. Det är något så att 
de kan visa att de har gjort någonting«. Den distinktion 
som görs mellan integration i retoriken och i praktiken kan 
illustreras med följande kommentarer till frågan om politisk 
förändring och integrationspolitiskt handlande. Kommenta-
rerna fångar, i min mening, väl den utpräglade sketicism 
och misstro som jag i flera av grupperna har mött mot den 
offentliga integrationspolitiska debatten. 

Magnus: Tycker du att det har ändrats någonting under de 
senaste åren? Tidigare, ja långt tillbaks i tiden, var det ju assi-
milation som var principen…
 Khabat: Jag tycker inte att det har ändrats så mycket. Istäl-
let pratas det för mycket. Det görs för lite, tycker jag. Det 
pratas mycket. 
 Magnus: Vad görs det för någonting, då? Görs det någon-
ting? 
 Khabat: Var någonstans? I Sverige? 
 Magnus: Ja.
 Khabat: Ofta, hur skall man säga? När jag bodde i Ryss-
land, där fanns mycket reklam. Sverige har jättefint rykte, 
utanför gränserna, men folk inne behandlas fel, här inne, 
invandrarna. Jag behöver inte bli särskilt behandlad. Jag vill 
att svenskarna inte står emot mig. Förstår du? Problemet är 
att det finns någon motsats. (…) Problemet är att det finns 
mycket dolda fördomar och… (…) Det finns mycket i tid-
ningarna om invandrarproblematik och så, men hur mycket 
gör man i praktiken? Man ser inte så mycket här…
 

 Enligt Khabat är det två processer som löper parallellt med 
varandra. Den ena består av svensk politisk retorik, exempel-
vis såsom den framställs utomlands, en ideologi och propa-
ganda som framställer Sverige som ett solidariskt och i största 
allmänhet humant samhälle. Den andra består däremot av 
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de praktiker som dagligen verkar i Sverige, praktiker som de 
facto diskriminerar och utestänger stora delar av befolkningen 
från en plats i samhället. Dessa båda positioner går uppen-
bart inte ihop. I ett annat sammanhang ställer jag samma 
slags fråga till tjänstemannen Hiwa:

Magnus: Om ni funderar över de olika integrationspolitiska 
insatser som har vidtagits under de senaste åren. Ni är ju 
också en del av det…
 Hiwa: [skratt] Jag har inte sett någonting. 

 Trots att han själv arbetar med integrationsbefrämjande 
frågor inom en lokal förvaltning är hans omedelbara reflek-
tion att det inte har hänt någonting principiellt vad gäller 
den politik som konkret genomförs. I ett samtal med fören-
ingsrepresentanter ägde följande tankeutbyte rum.

 Akbar: Jag kan hålla med om att det har gjorts vissa saker, 
men det är väldigt lite, tycker jag. Och de har, tycker jag, 
tvingats fram av invandrarkrafter, mer än andra krafter i sam-
hället. Det är ett faktum. Det är många invandrare som varit 
initiativtagare för dessa projekt och arbeten. Men det där du 
sade, om integrationspolitiska insatser som har genomförts 
och att varje kommun skulle ha ett särskilt program eller så: 
Jag tycker att man fortfarande inte har passerat ord på pap-
per. Man pratar fint, man pratar gärna, politiker speciellt, 
de pratar gärna om de här frågorna, hur viktiga de är, men 
när man kommer till en situation, där man har valet att 
bestämma eller förverkliga det som samma person tidigare 
har sagt i TV eller något annat, då blir det inte samma sak. 
 Mi: Det är ju därför vi har de här problemen, för att det 
är ju bara de där politikerna som har gjort integrationspro-
grammen. De är ju bara svenskar! De pratar bara utifrån sin 
egen erfarenhet. 
 Abdulwaheb: Det är det som är problemet. När det kom-
mer sådana här handlingsplaner för invandrare…Det här är 
inget nytt, faktiskt, varken här eller i andra städer. Kommu-
ner har alltid någon slags handlingsplan för invandrare. Vi 
hade en handlingsplan under nittiotalet. Där stod det väldigt 
många fina ord. 
 Mi: Ja, visst 
 Abdulwaheb: Mycket fina ord. Jag satt själv i en nämnd 
och den första gången jag såg den tänkte jag: ›Det här är 
lösningen på hela problemet!‹ Mycket fint. Det stod bland 
annat att om en invandrare söker ett jobb och han uppfyller 
kraven, så skall han absolut kallas till intervju. Det är väldigt 
fint. Då behöver vi inte titta på namnet och sudda bort det, 



utan det står ju där, klart och tydligt: Är du en invandrare 
som söker jobb och uppfyller kraven, har rätt intyg och så 
vidare, du skall kallas till intervju. Hur många procent blev 
kallade? Inte en enda! Jag frågade efter statistik över hur 
många som blev kallade till stadshuset. Det är kommunalt, 
politikerna kan påverka väldigt mycket. Det är inte Volvo 
utan kommunalt. Det är politikerna som beslutar. Inte en 
enda! 
 Mi: Ja, men det är samma sak på länsstyrelsen. Det finns 
inte en enda!
 Abdulwaheb: Det är bara sådana där fina ord. Där står all-
ting. Det är ju som en filosofibok: Där står lösningen för 
hela mänskligheten. Men problemet är att när det kommer 
till verkligheten blir det en helt annan sak. I kommunens 
mångfaldsprogram, där står väldigt många vackra saker. Det 
är bara att ta den och läsa när du skall sova. Jag tar faktiskt 
och läser den på kvällarna. Jättefint. 
 Mi: Då sover du gott! [skratt i bakgrunden]
 Abdulwaheb: Man skall göra det där, man skall göra det 
där och man skall göra det där. Men, vad som idag egentli-
gen behövs, det är handling. För papper, det finns det redan 
gott om. För att bekosta…Jag vet inte, hur mycket har det 
kostat, en miljon, två, tre miljoner, det där mångfaldspro-
grammet?
 Mi: Men det är ju det jag säger. Det är de som skriver så 
där fina, tjusiga ord. Det kan vi inte skriva. De jobbar ju med 
det här. De får betalt för det också. Men sedan vill de ha lite 
hjälp och, ja just det, då tar de in några invandrare här, där 
och där. De behöver tips, och det är allt. 

 En genomgående tendens är tanken på att integration är 
något synonymt med politisk retorik och omfattande byrå-
krati. Genom att anknyta till flera personliga exempel drar 
deltagarna slutsatsen att det, rent konkret, inte händer särskilt 
mycket av det som faktiskt har sagts i integrationspolitiska 
program och annat. Denna kritik mot att det på det inte-
grationspolitiska planet inte tycks »hända något« kan också 
kopplas till en i samtalen starkt förekommande kritik mot 
dagens mer allmänna politiska hantering. En dominerande 
uppfattning är att de politiska partiernas handlande vittnar 
om en allt mer uppenbar kortsiktighet. Partierna verkar, är 
det flera som menar, vara mer angelägna om att inför stun-
dande val bedriva ett framgångsrikt kampanjarbete, än om att 
verkligen föra en dialog med medborgarna. Tjänstemannen 
Hiwa säger exempelvis upprört att »[d]e som blir valda, de 
kommer och lovar, precis vad du behöver«. I samma ordalag 
konstaterar också tjänstemannen Fereshteh följande. 
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Det pratas ju mycket politiskt, när det är valrörelse och så. 
De pratar mycket, men i praktiken tror jag inte att invand-
rare, eller vad vi skall kalla dem…I praktiken har de massor 
av stängda dörrar framför sig. Vad kan de göra åt det? 

 I detta avseende hade jag i förväg förväntat mig vissa 
skillnader mellan de olika grupperna till följd av deras sam-
mansättning, framför allt mellan grupper bestående av för-
eningsrepresentanter och grupper bestående av politiska 
representanter. En misstanke var att kritiken skulle vara star-
kare bland föreningar än bland politiker. Några sådana enty-
diga tendenser kunde inte konstateras. Tvärtom framförde 
samtliga grupper kritiska synpunkter av just detta slag, exem-
pelvis på partipolitiskt arbete. Flera använde sig i detta sam-
manhang av argumentet att det för politiska partier under 
valrörelser har varit särskilt populärt att åka ut till exempelvis 
Rinkeby för att »visa upp sig« och på så sätt fånga medbor-
garnas röster (se Dahlstedt, 1999), som symbol för att parti-
ernas handlande, i deras ögon, är präglat av yta, glamour och 
val-kitsch. Fereshteh uttrycker sig till exempel på följande 
sätt. 

Man skall inte bara ge tomma löften utan man skall lösa 
problemen i verkligheten, göra någonting åt det och satsa 
på dessa områden. För det är inte bara att säga: ›Nu är det 
val. Då måste vi åka och besöka Rinkeby eller Tensta‹. Och 
sedan sopas det bara under mattan.

 «Integrationsfrågan« aktualiseras plötsligt i samband med 
valrörelser, för att kort därefter i allt väsentligt glömmas bort. 
Under valrörelser är, det erfar flera FG-deltagare, också samt-
liga politiska läger högst angelägna om att komma ut och 
informera medlemmarna i föreningar om sin politik och sina 
visioner. Föreningsrepresentanten Hussein har från sin för-
ening följande erfarenhet av partiers handlande under valrö-
relser. »Vad vi har märkt, under alla år, är att under det sista 
halvåret, då börjar alla ringa ut till föreningar: ›Vi vill gärna 
komma ut till er förening och berätta om vårt parti. Vi vill 
gärna komma och göra det och det‹«. Han menar att denna 
typ av kortsiktiga och instrumentella handlande i längden 
bara slår tillbaka på partierna själva. »Det är ju fel, alltså. En 
del säger: ›Jaha, de vill bara ha våra röster!‹ Det är fel, alltså. 
(…) Det är en brist, hos politikerna, på den nivån, att man 
väntar till valåret och då kommer man ut«. Politikern Khabat 
håller med om denna principiella karakterisering av det par-
tipolitiska arbetet. Han hävdar dessutom att politiska repre-
sentanter vid sina besök i till exempel föreningar kommer 



med det ena löftet efter det andra, allt för att locka till sig 
föreningsmedlemmarnas röster i det stundande valet:

Khabat: Det dummaste är när politiker går ut med löften till 
invandrarföreningar och så, istället för att framföra sina ideo-
logier och tankar. De går ut med löften, de lovar mycket. Jag 
är lite förbannad på det. (…) Jag har hört från olika fören-
ingar. Jag har själv inte hört det. Jag har hört från medlem-
marna från olika föreningar. De har klagat under valet och 
ringt mig. 
 Magnus: Vad skulle det vara för löften, som man har kun-
nat ge?
 Khabat: Föreningsbidrag, för att få röster.

 Många av FG-deltagarna påpekar att politiska representan-
ter å ena sidan, i sin retorik, säger en sak, men att de å andra 
sidan, i sitt konkreta politiska handlande, gör någonting helt 
annat. Som exempel anfördes i ett sammanhang att det på 
ett politiskt plan idag talas vitt och brett om betydelsen av 
integration, men att villkoren i den politiska praktiken allt 
mer försämras för ideella föreningar, exempelvis på så sätt att 
det dras ner på föreningsbidrag och att möjligheterna för för-
eningar att skaffa sig fungerande lokaler ständigt inskränks. 
Föreningsrepresentanten Abdulwaheb konstaterar angående 
detta något motsägelsefulla förhållande: »Jag tycker inte att 
det går ihop. Förbund fick förut en viss summa pengar. Nu 
har de dragit ner ordentligt. Föreningar fick en viss summa, 
den har de dragit ner ordentligt. Och så pratar man om att 
invandrare skall integreras«. 
 I samtalen skiftade deltagarna ständigt fram och åter mel-
lan de olika nivåerna är och bör, mellan hur de upplever att 
saker och ting faktiskt förhåller sig och hur de menar att de 
egentligen borde förhålla sig. Det som av enskilda deltagare 
under samtalen har föreslagits som alternativa sätt att lösa 
olika samhällsfrågor på kastar således i vissa fall samtidigt ett 
ljus över det de själva uppfattar som svåra begränsningar och 
angelägna problem i dagens politiska situation. De flesta är 
ense om att det krävs långsiktiga och folkligt förankrade åtgär-
der för att komma till tals med dagens integrationsproblema-
tik. Flera framför också tanken på att det idag, kanske mer än 
någonsin tidigare, är nödvändigt att närma »politiken« vad de 
kallar »vardagen«. Politiska partier bör, det tycks såväl politiker 
och tjänstemän som föreningsrepresentanter i allt väsentligt 
vara överens om, inte enbart vara sysselsatta med kortsiktig 
kampanjverksamhet inför stundande val. Kommunalpolitikern 
Khabat blickar framåt med följande kommentar.
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Det behövs satsningar. Jag tycker att partierna också måste 
satsa. (…) Att ta kontakt med medborgarna, att ständigt ha 
en dialog mellan medborgare och politiker. Idag finns det 
inte så mycket. (…) Jag tycker att det handlar om mötesplat-
ser mellan medborgare och politiker. (…) Om politikerna 
får mer dialog med medborgarna kanske det kommer att bli 
mer intressant med politik. 

 En annan politiker, Hasan, instämmer. »Politiken måste 
komma så nära som möjligt, till människor«. Som politik 
idag bedrivs får många medborgare, fortsätter han, lätt upp-
fattningen att »politikerna är på en helt annorlunda planet: 
›De som sköter politiken‹. (…) Jag har träffat många som 
säger: ›Ni är människor när det är val, då kommer ni till 
oss? Var har ni varit? skall ni försvinna efter valet?‹« Den 
klyfta som många av samtalsdeltagarna upplever mellan reto-
rik och praktik i integrationspolitiken, tycks alltså i mångt 
och mycket handla om en avsaknad av dialog mellan med-
borgare och politiska representanter, också mellan valen. 
 Föreställningen om att »inget händer« i politiken har också 
i sig självt betydande politiska konsekvenser, inte minst i form 
av icke-deltagande och ökad misstro bland enskilda medbor-
gare. I FG-samtalen antas just denna föreställning vara en av 
flera tänkbara orsaker till att medborgare i allmänhet och per-
soner med utländsk bakgrund i synnerhet inte engagerar sig i 
politiska och andra sammanhang. Argumentet ser ut som föl-
jer. De boende ser att det inte är något som händer, trots att 
det både talas mycket och satsas stora resurser. Det sätter sina 
tydliga spår. De boende blir nämligen missnöjda och intar 
en allt mer cynisk inställning till »politik« i största allmänhet. 
Politikern Ali är en av de som framför detta argument. 

De har inte sett den möjlighet som politiken kan ge. Intres-
set finns inte och de vet att politikerna kommer när det är 
val. Ibland kommer de och pratar lite grann och så där, och 
visar sig för media, och så går de igen. Det är till exempel 
populärt att komma till Rinkeby, för politiker [skratt i bak-
grunden]. Det är väldigt populärt. Men vad händer sedan?

 Senare i samtalet anknyter han direkt till föreställningen 
om att »inget händer« och de konsekvenser den kan tänkas 
ha för politiskt handlande bland medborgare. 

Ali: Jag tror att människorna här är trötta, lite grann, på poli-
tikerna: ›Ni kan inte göra någonting! Vad är det ni kan för-
ändra?‹ De har inte sett någon förändring på många, många 
år, men de har sett massor av politiker som har lovat. 



 Maha: De har tappat förtroendet för politikerna, i vissa 
områden. 

 Politikern Kbabat påpekade att »[j]ag har besökt många 
föreningar (…) men de säger: ›Nej, vi går inte och röstar! Vi 
skiter i det. Det spelar ingen roll vem det är som kommer 
till makten‹. De ser inte den förändringen«. Fatima, en av de 
föreningsmedlemmar jag samtalat med, ger i sitt sätt att dis-
kutera kring politiskt handlande prov på att föreställningen 
om att »inget händer« faktiskt kan ha direkta konsekvenser 
för sättet att närma sig den politiska processen: »Vem skall 
vi lita på? Alla säger: ›Vi skall göra, vi skall göra‹ och sedan, 
när de blivit statsminister, gör de ingenting. Det är proble-
met. Vilket parti skall vi lita på?« Senare i samtalet formule-
rar Amal, en annan föreningsmedlem, samma slags koppling 
mellan å ena sidan en föreställd politisk retorik och å andra 
sidan en stark politisk osäkerhet och tveksamhet på det per-
sonliga planet: »Det största problemet är vilket parti jag skall 
lita på. Jag har inget parti jag kan lita på. Det finns inget 
parti som säger: ›Vi skall göra till invandrare, vi skall göra så 
här och så här‹, så att jag kan rösta på det partiet. De lovar 
mycket, men de gör ingenting«. 

»Jag fattar inte det ordet, underifrån-
perspektiv« – Ovan- och underifrån
Som vi tidigare kunnat se genomsyras flera politikområden 
idag av en stark betoning av vikten av medborgerligt engage-
mang, »lokal förankring« och anläggandet av ett underifrån-
perspektiv. Detta perspektiv har inte minst legat till grund 
för statliga satsningar som den så kallade »Blommansats-
ningen« och senare Storstadssatsningen (se Integrationsver-
ket, 2000b). Satsningar som dessa är visserligen goda initia-
tiv, vilket många understryker i samtalen, men det är många 
av dem som kraftfullt bestrider att de skulle vara lokalt för-
ankrade. 
 Trots handlingsplaner som stadgar att det inte är möjligt 
att isolerat och utan kontakt med direkt berörda ta fram fär-
diga planer för vad som bör göras, så har det i praktiken ändå 
i hög utsträckning varit myndigheter och tjänstemän som har 
planerat, formulerat och handhaft vidtagna åtgärder. Enga-
gemang och förankring »underifrån« har i motsvarande grad 
svikits. De lokala utvecklingsprojekt som ingått i »Blomman-
satsningen« formulerades med i flera avseenden snäva ramar 
(Andersson, 1996). De lokala projekten skulle förutom att 
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präglas av en helhetssyn också bygga på en samordning av 
resurser och vara lokalt förankrade. Allt detta dessutom inom 
mycket snäva tidsramar. Underifrånperspektivet blev också 
underprioriterat och lidande. I flera utvärderingar har också 
konstaterats att den lokala förankringen av »Blommansats-
ningen« många gånger har varit klart bristfällig.18 
 Åtskilliga av de deltagare som i samtalen har berört frågor 
om lokal förankring påpekar att det i regel är mycket svårt att 
som medborgare eller ideell förening på något sätt påverka 
lokala beslut. Beslut om lokala åtgärder och projekt förutsät-
ter idag ofta, som det heter, »lokal förankring«, men makt-
havare vill, hävdar flera, allt för sällan släppa ifrån sig kontrol-
len över sina beslut. »Det finns idag en stark retorik om att 
politiken skall formuleras ›underifrån‹«, konstaterar en tjäns-
teman, »men när initiativen väl tas ›underifrån‹ fungerar det 
plötsligt inte! Det finns hur många invändningar som helst. 
Jag tror att det är viljan det hänger på: Man vill inte släppa 
ifrån sig makten«. En annan tjänsteman har den erfarenheten 
att han inte har varit tillåten att på allvar kritisera beslutshan-
tering och maktutövning. Gör man det så stöter man ome-
delbart på problem. I hans ögon är hela den byråkrati som 
handhar exempelvis integrationsfrågor, snarast att likna vid 
en stor propp, som effektivt förhindrar och stävjar folklig del-
aktighet i lokalt beslutsfattande. Integration associeras där-
för, på samma sätt som vi tidigare har sett flera goda exempel 
på, närmast till byråkrati och myndighetsutövning. 
 Många riktlinjer för lokala projekt är de facto formulerade 
redan innan det att till exempel ideella föreningar har kon-
taktas och konsulterats av berörda tjänstemän. »Man ville ha 
total kontroll över projektet«, berättar en föreningsrepresen-
tant om samarbetet mellan tjänstemän och ideella föreningar. 
En annan känner sig ha blivit behandlad som någon tjäns-
temännen bara varit intresserade av för att få ett papper 
underskrivet. »[D]e ville bara att vi skulle skriva under, att 
samtycka. De skulle sedan få pengar, anställa personer och 
använda pengarna hur de vill. En undersökning av »Blom-
manpengarna« i Malmö (Alsmark, 1998) anger flera fall 
där invandrarföreningar har inbjudits till projektmöten, där 
beslutsfattare verkligen har haft som sin ambition att förvissa 
sig om föreningarnas legitimitet och stöd, men där de fak-
tiska besluten redan har varit fattade. Man talar om delta-
gande, men stänger samtidigt ute. »Projekten är bestämda 
på förhand vilket gör att föreningarna har begränsade möj-
ligheter att påverka projektens form och innehåll men att de 
trots allt står som ansvariga« (Ashing & Nilsson, 1998: 30). 



Denna beskrivning fångar också erfarenheter av det utrymme 
som verkar finnas för medborgerligt deltagande och infly-
tande på lokal nivå, i Umeå liksom i flera av Stockholms och 
Göteborgs mångetniska stadsdelar. 
 När jag frågade FG-deltagarna om vilka erfarenheter de i 
området har haft av lokal förankring i samband med den stat-
liga Storstadssatsningen, så svarade man i flera fall att många 
av de projekt som därigenom har iscensatts i realiteten har 
varit styrda av tjänstemän, inte av boende och lokala för-
eningar. Kommunpolitikern Khabat benämner, tillsammans 
med flera andra kritiker, kort och gott satsningen för »en 
tjänstemannaprodukt«. Några av de som personligen eller på 
nära håll har kommit i kontakt med satsningen poängterar 
samtidigt att också ansvariga politiker i slutändan kan komma 
att i princip negligera eller köra över det som dessförinnan 
trots allt har sagts eller framförts av diverse lokala krafter, om 
det på något sätt inte anses ligga i linje med politikernas egna 
föreställningar och intressen. Politikern Ali noterar angående 
beslutshanteringen i den stadsdel han själv bor och är verk-
sam i följande. 

De Storstadssatsningspengar vi fått är inte förankrade i fol-
ket och i föreningar. (…) Man har samlat föreningslivet, men 
det man gör är att man ger sken av att: ›Så här skall det gå 
till. Det skall förankras‹. Men man lyssnar inte mycket på vad 
föreningslivet vill och kommer med. Prioriteringen, den är 
upp till politikerna. Då är det politikerna som bestämmer. 
Ligger förslaget nära mig, de tankar jag har, då röstar jag ja, 
och skiter i vad andra tänker och tycker. (…) Ibland säger de 
också: ›Jo, vi känner till området, så att…‹. 

 Det som i propositioner, utredningar och andra former 
av offentliga uttalanden talas om som »underifrånperspektiv« 
eller som »lokalt förankrade« beslut kan alltså i realiteten bli 
synonymt med att de som utifrån någon tänkbar grund själva 
utger sig för att »känna till området« fattar de beslut de per-
sonligen ser som de mest angelägna. Denna något provoce-
rande tankegång återkommer i en FG-diskussion som fördes 
i en grupp av lokala politiker. 

Maria: Man pratade över huvudet på folk här, precis som att 
de inte fattar någonting, att de inte klarar någonting. Då bil-
dade tjänstemännen olika projektgrupper och så började de 
jobba med de projekt de hade föreslagit. Långt efteråt kom 
de på ett möte och skulle berätta om sina projekt. Då sade 
de: ›Ja, alla som bor här har naturligtvis rätt att komma till 
de här grupperna‹. Vad är det för vits då? Jag menar, det är 
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ju aldrig så att folk tas med i spelet från början. Det är ju 
klart att föreningarna blir besvikna och skiter i det hela till 
slut. De vill inte befatta sig med att sitta på nämndens sam-
manträden eller göra det ena och det andra. Det blir ju kon-
sekvensen liksom och det är kanske det man är ute efter, 
genom sin politik. 
 Nayib: Det där ser jag också som en väldigt stor risk: Att 
tjänstemännen, åtminstone i sådana här områden, kanske 
spelar en större roll än deras roll egentligen är. Och att det 
är de som får ta på sig saker och ting och starta projekt som 
inte är väldigt förankrade. När folk kommer och säger sitt, 
då är det redan bestämt vad de tycker är bra för oss. 

 Också här noteras risken för att sådana personer som säger 
sig »känna till området« själva tar sig rätten eller utses till att 
fatta de beslut som egentligen skall förankras och anpassas 
efter rådande lokala förhållanden och behov. 
 Föreningsrepresentanten Said berättade om en konkret 
erfarenhet han själv haft av att kallas in i en besluts- och för-
ankringsprocess, när det egentligen redan är för sent. 

Jag var med på en inbjudan, någon gång under januari 1999. 
De talade om för oss att de här områdena, utbildning, hälsa, 
det och det, finns det en tjänsteman som aktivt vet vad ni 
skall ha. En viss del lämnades till föreningarna. Men du får 
så kort tid, ungefär en vecka. De föreslog att vi skulle bilda 
olika arbetsgrupper, men de hade de redan bildat. (…) Så 
fungerar det ibland. 

 Jag frågade vid ett tillfälle politikern Khabat, rent prin-
cipiellt, om lokalt inflytande och föreningsmedverkan vid 
beslutsfattande.

Magnus: Hur är det här, tycker du? Finns det möjligheter för 
sammanslutningar och föreningar att agera på egen hand, att 
ta saken i egna händer? 
 Khabat: Möjligheter? Nej. 
 Magnus: Finns det en möjlighet?
 Khabat: Nej. Om du frågar tjänstemännen, så säger de: 
›Ja‹. Men jag säger: ›Nej‹. Jag svarar nej. 

 Khabat menade att tjänstemän och ansvariga på andra 
befattningar helt enkelt inför allmänheten låter göra sken av 
att det faktiskt finns goda möjligheter för till exempel ideella 
föreningar att utöva inflytande över den lokala politiken och 
att besluten är »lokalt förankrade«, när det i själva verket för-
håller sig på rakt motsatt sätt. Varför beter sig dessa personer 



på detta sätt? Jo, hävdar Khabat, för att bevaka och dölja sin 
egen position och sina egna intressen i det lokala samhällsli-
vet. 
 Det finns, har särskilt de föreningsrepresentanter som jag 
har samtalat med poängterat, exempelvis en rad problem som 
i realiteten försvårar föreningars delaktighet i beslutsfattan-
det och som kraftigt kringskär deras handlingsradie. Fören-
ingsrepresentanten Kalda är en av de som i ett sammanhang 
noterade just detta. »Jag tror inte alla föreningar kan och har 
tid att lägga ner resurser och kan påverka det här. De flesta 
föreningarna är ju ideellt arbetande. Det är jättesvårt för oss«. 
Föreningar har i realiteten högst olika förutsättningar i det 
lokala samhällslivet. Vissa lokala föreningar har alltid mycket 
lättare än andra att hävda sig och göra sin röst hörd. Detta 
kan också tänkas medföra betydande lokala variationer, där 
föreningslivet i vissa områden engagerar sig i samhällslivet 
och påverkar lokala beslut, medan föreningslivet i andra 
områden mer sluter sig inne och har svårt att över huvud 
taget göra sig hörda (Bunar & Dahlstedt, 2000; Dahlstedt, 
2000). En tjänsteman menade på tal om detta att förenings-
livet i den förort där han bor och är verksam har mycket 
sämre förutsättningar än det »vanliga, svenska föreningsli-
vet«.

Föreningslivet här fungerar inte som det vanliga, svenska för-
eningslivet. I det vanliga svenska föreningslivet, där har man 
ett arbete. På eftermiddagen har man lite energi kvar och 
tänker: ›Ja, nu skall jag ställa upp ideellt för ungdomarna‹. 
För invandrarområdena är det inte så. Man har inget arbete. 
Man har tappat den position, den makt man haft i sitt hem-
land. Här har man ingenting. Vad man är ute efter är här 
egentligen inte den positiva biten av föreningslivet, utan man 
vill identifiera sig. Man vill skaffa sig ett jobb, en position i 
samhället. Kanske i tredje hand…det sista målet är att ge en 
positiv effekt på samhället. 

 I »invandrarområden« gör de specifika villkor som där 
råder, med hög arbetslöshet, dekvalificering och utanförskap, 
enligt honom, att man i föreningslivet är mer inriktade mot 
att, som han uttrycker det, »identifiera sig« än av att exem-
pelvis »ställa upp ideellt för ungdomarna«. Först efter det att 
de mest grundläggande av mänskliga behov där har säkrats, 
tillgång till arbete, känsla av tillhörighet och värdighet, kan 
det bli mer aktuellt att också engagera sig ideellt för områ-
det. 
 Officiella bilder av lokala insatser såsom formulerade 
»underifrån« överensstämmer uppenbarligen som regel inte 
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särskilt väl med de erfarenheter och synpunkter som såväl 
politiska representanter och tjänstemän som föreningsrepre-
sentanter under samtalen har givit uttryck för när det gäller 
politisk praxis. I flera av FG-samtalen framgick klart och tyd-
ligt att det bland åtskilliga deltagare råder en slags förvirring 
över vad man på ett retoriskt politiskt plan talar om som 
»lokal förankring« och »underifrån«. En tjänsteman, Hiwa, 
konstaterar rakt av när det gäller frågan om »underifrånper-
spektiv«: 

Hiwa: Jag fattar inte det ordet, underifrånperspektiv. Vad det 
betyder. 
 Magnus: Ja, vad betyder det?
 Hiwa: Skall de bestämma över de pengar vi har?
 Magnus: Ja, om man hårdrar det är det väl det som det 
handlar om…
 Hiwa: Knappast.
 Magnus: Hur då?
 Hiwa: Nej. Det finns ju direktiv överallt: ›Så skall du 
göra, så skall du inte göra‹. Man kan inte göra det. De har 
olika behov. Många behov. Men vi kan inte förverkliga deras 
behov eftersom vi har våra direktiv, dikterade uppifrån. Man 
pratar om underifrånperspektiv. Människorna här vill sitta 
i fullmäktige och bestämma över sitt eget liv, men är det 
någon från politikernas sida som vill flytta på sig, för att 
underifrånperspektivet skall funka? Eller vill de fortfarande 
sitta där och bestämma över dem med sådana jättefina fraser 
som underifrånperspektiv? Ursäkta uttrycket, men sådant 
skitsnack har jag hört i tolv år. Det går inte. Man måste vara 
beredd att satsa på det. Tjänstemännen säger saker och ting 
som de egentligen inte menar. Underifrånperspektiv. Javisst, 
de vill komma in. De vill komma och påverka sin framtid.

 Det som Hiwa i denna sekvens på ett träffande sätt satte 
fingret på är närmare bestämt hur legitimitet och förankring 
i politisk praxis lätt hamnar i konflikt med handlingskraft och 
effektivitet som överordnade politiska ledstjärnor (Jacobsson 
1997/99). Han är väl medveten om att det i den politiska 
debatten allt oftare talas i termer av »underifrånperspektiv«, 
men denna diskussion når, det är hans erfarenhet, inte sär-
skilt långt när den i daglig hantering möter de direktiv som 
formulerats »uppifrån«. Då kommer nämligen överväganden 
om effektivitet och prioritering av tillgängliga resurser in i 
bilden. På detta sätt löper diskursen om »lokal förankring« 
parallellt med och styrks av tidigare omnämnda diskurs om 
att »inget händer«. Gemensamt hos dessa båda typer av 
berättelser är nämligen att de båda tenderar att betrakta poli-



tiska åtgärder, allt från integrationsbefrämjande till lokalde-
mokratiska, som del av en politisk retorik, där det talas om 
att saker och ting skall fungera på ett sätt, men där det fak-
tiskt fungerar på ett helt annat sätt. 

»De används som dockor, tyvärr«– 
Representation och kooptering
Politisk representation är i varje liberal representativ demo-
krati en av de mest avgörande dimensionerna av maktut-
övning och politisk integration (Diaz, 1996). Fungerande 
politisk representation anförs också ibland som en viktig 
förutsättning för den liberala demokratins legitimitet och 
för medborgarnas engagemang i dess formaliserade politiska 
apparatur. Den politiska representationen för personer med 
utländsk bakgrund är däremot, har det konstaterats, över 
lag svag i svenska beslutsfattande organ (Bäck & Soininen, 
1996). Ett problem kan i detta sammanhang dessutom vara 
att åtskilliga representanter med utländsk bakgrund är täm-
ligen välintegrerade efter att ha vistats länge i Sverige, och 
deras möjlighet att omedelbart representera »invandrare« 
som är nyanlända och icke-integrerade är naturligtvis i sig 
problematisk (se Bäck & Soininen, 1998b). De är väleta-
blerade, som svenskar, talar god svenska och är anpassade. 
Åtskilliga FG-deltagare kände sig inte heller, åtminstone inte 
i egentlig mening, representerade av deras politiska »repre-
sentanter« i området. I ett sammanhang hävdade politikern 
Maria att lokala representanter i det närmaste helt saknar 
lokal förankring bland de boende.

Nämnden sitter och beslutar. De har inte någon förankring i 
området, så då utgår de från sina erfarenheter. 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 lägenhe-
ten 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 ett näst intill identiskt uttalande ställde tjänstemannen 
Hiwa frågan om politisk representation på sin yttersta spets, 
genom att formulera frågan, »Vem skall egentligen represen-
tera vem?« 

Fullmäktige sitter och bestämmer precis som de tycker. Det 
är det som är problemet. Några av dem bor här, andra bor 
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inte här. Frågan är om man har samma känsla som en invand-
rare har, om man har upplevt, om man har sett, om man har 
den känsla som en invandrare har när han går hem på kväl-
len och lägger sig. Vad tänker han på, minuten innan han 
somnar? Hur hans dag varit. Det har jag svårt att tänka mig 
att de förstår. Har man inte den uppskattningen, då blir det 
svårt att fatta rätt beslut. Vem skall egentligen sitta och fatta 
beslut för mig, som bor här? När de inte bor här, när de inte 
har den känslan.

 Den fråga som i grunden restes med dessa citat var, till-
sammans med många andra, själva innebörden av politisk 
representation. De högst angelägna frågor som ställdes var 
nämligen »Består »representation« verkligen av att lokala 
representanter inte ens bor i det område de är satta att repre-
sentera?« eller »Består »representation« verkligen av att lokala 
representanter inte har den bakgrund och de erfarenheter 
som lokalbefolkningen där har?« I förlängningen av dessa 
frågor väntar slutligen frågor som »Vilken slags »representa-
tion« är det i så fall fråga om idag och vilken form av »repre-
sentation« bör vi egentligen ha?« Iakttagelser som dessa 
anknyter också till en diskussion som inte minst har förts av 
statsvetaren Anne Phillips i Närvarons politik (2000). Phillips 
argumenterar för att förståelsen av representation måste vid-
gas för att befolkningens komplexa behov och intressen om 
möjligt skall kunna företrädas i politiska församlingar. Tidi-
gare förhärskande princip om åsiktsrepresentativitet måste, 
konstaterar hon, liksom intervjuade Maria och Hiwa, kom-
pletteras med en princip om närvaro och grupprepresentati-
vitet. 
 En i många av FG-samtalen starkt förekommande idé är 
den att förebilder och vad man där kallar »symboliska hand-
lingar« kan vara av stor demokratisk/politisk betydelse. Tan-
ken är närmare bestämt att det, inte minst för personer med 
utländsk bakgrund och andra marginaliserade och stigma-
tiserade grupper i samhället, är väsentligt att visa att man 
faktiskt har lyckats genomföra något betydelsefullt. Det kan 
tänkas vara väsentligt såväl inåt, för sig själva, som utåt, 
för majoritetssamhället. Den tanke som ligger till grund för 
detta resonemang är att skev politisk representation minskar 
såväl medborgarnas legitimitet för som engagemang i offici-
ella politiska processer. Ali, en stadsdelspolitiker, är en av de 
som framför detta argument.

Man känner sig främmande inför det politiska livet. Varför 
skall man rösta? Det finns ju ingen politiker i till exempel 
min grupp, så att säga. Det finns ingen politiker som de kän-



ner, som har lyssnat på dem, som har hjälpt dem på något 
sätt, som har visat vägen: ›Så här kan ni göra!‹ 

 Khabat, en kommunalpolitiker, påpekar i samma anda att 
»[j]ag tycker alla partier har problem, alla partier. Därför är 
det inte så många invandrare som är intresserade av politik 
eller intresserade av att engagera sig i det svenska samhäl-
let«. Senare i vårt samtal vänder samma politiker däremot 
på argumentationen. Partiernas arbete för integration kan, 
menar han då, trots att han också själv riktar skarp kritik 
mot det, ha medfört att fler personer med utländsk bak-
grund ändå valde att engagera sig under valrörelsen än kan-
ske annars skulle ha varit fallet. »Förra gången var det posi-
tivt att det bland alla partier fanns invandrare. Annars hade 
inte trettiofem procent röstat utan kanske tjugo eller femton 
procent«. 
 Detta uttalande fångar väl vad många FG-deltagare i flera 
sammanhang har menat med att »symboliska handlingar« 
kan vara betydelsefulla inåt, mot den egna gruppen. Tanken 
är här att flera personer med utländsk bakgrund skulle rösta 
och identifiera sig mer med det politiska systemet om det 
fanns flera med samma bakgrund som kunde representera 
dem och om dessa representanter för väljarna kunde visa att 
de faktiskt lyckats genomföra något konkret. Politikern Ali 
hävdar också att »invandrare« i större utsträckning skulle för-
söka ta sig in i politiska partier om det visat sig att andra har 
lyckats ta sig in före dem. »Förebilder, det är ju det som det 
handlar om. Överallt. (…) Så att de alltid kan se att: ›Jaha, 
den nivån kan jag nå‹«. Utåt kan dessa »symboliska hand-
lingar« och positiva exempel, så förs argumentationen, tän-
kas vara viktiga som förebilder vilka kan visa majoriteten att 
man faktiskt är kapabla och värda att ta på allvar. Politikern 
Khabat uttryckte denna tankegång både kort och slagkraf-
tigt. »Jag tycker att invandrare också måste visa att vi är duk-
tiga, att vi kan göra saker«. Representation skulle alltså i för-
längningen också kunna bryta mot negativa föreställningar 
bland majoritetsbefolkningen och föra med sig mindre av 
stigmatisering av personer med utländsk bakgrund. 
 Ett annat problem som aktualiserades i flera av FG-samta-
len kan å andra sidan vara att väletablerade representanter 
med utländsk bakgrund i så kallade »invandrartäta förorter« 
exploaterar sin bakgrund för att »ragga röster« åt respektive 
moderparti (Dahlstedt, 1999). Frågan om representation 
gäller kanske i högre grad vad representanter faktiskt uträttar 
än hur många av dem som har utländsk bakgrund. Frågan 
är alltså vilket handlingsutrymme representanter har tilldelats 
eller skaffat sig. 
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 Det finns härvidlag i stort sett två parallella berättelser. I 
samtalen skiftar ständigt dessa båda berättelser och det upp-
står positioner där de förmår att samsas och tillsammans bil-
dar de komplexa och emellanåt högst motsägelsefulla argu-
mentationskedjor (jfr Billig, et al. 1988). Den ena berättelsen 
är till sin karaktär mer positiv och den ser i grunden de poli-
tiska partierna som förebilder i och initiativtagare till det 
integrationsbefrämjande arbetet runt om i samhället. Det är 
också i denna slags berättelse ord som »förebild« och »sym-
boler« är mest vanligt förekommande. Följande exempel på 
denna slags positiva retoriska position gavs av en politiker. 

Jag tycker att partierna har nått längst när det gäller integra-
tionen, man har vågat släppa in människor. Jag är inte nöjd 
och jag kan inte säga att det är tillräckligt många invandrare 
i partiet, men vi jobbar mycket, oerhört mycket, för att så 
många som möjligt skall engagera sig och alla dörrarna är 
öppna. Politiska partier har nått längst när det gäller att 
släppa in människor, om man jämför med myndigheter eller 
med näringslivet. 

 Det budskap som förmedlas är här att dörrarna till politiska 
partier i allt väsentligt är öppna och att man där medvetet 
arbetar med att släppa in människor med utländsk bakgrund. 
Eftersom det inte sägs existera några direkt strukturella eller 
andra typer av hinder i exempelvis politiska partier ligger 
betoningen i resonemanget många gånger främst på indi-
vidnivå. Orsaken till varför partierna trots allt fortfarande är 
starkt segregerade är då en brist på individuella initiativ från 
»invandrares« sida. Lösningen på problemet står således att 
finna i ett större ansvarstagande från enskilda medborgares 
sida (jfr Solomos & Back, 1995). 
 Den andra berättelsen är däremot mer kritisk till sin karak-
tär och den ser politiska partier mer som ett öppet kraftfält 
där olika konkurrerande krafter kämpar om det snäva poli-
tiska utrymmet. Om fokus i den förra berättelsen är på indi-
vidnivå så är den här mer på grupp- och systemnivå. Personer 
med utländsk bakgrund tillhör, enligt detta perspektiv, i allt 
väsentligt de mest underställda av dessa konkurrerande kraf-
ter, vilket också avspeglar sig i de möjligheter som politiska 
representanter med utländsk bakgrund de facto har inom 
partierna. Flera aktivister menar följaktligen att dessa repre-
sentanter har ett många gånger mycket begränsat politiskt 
handlingsutrymme och att de riskerar att helt koopteras i 
etablerade hierarkiska partiapparater. 
 Mot bakgrund av erfarenheter av detta slag, av svårigheter 
och problem med att komma in i det svenska partiväsendet, 



har det, bland annat i Stockholm, bildats nätverk för partipo-
litiskt aktiva »invandrare«. En av initiativtagarna till ett dylikt 
nätverk i Stockholm menar att åtskilliga politiska represen-
tanter med utländsk bakgrund har gemensamma politiska 
erfarenheter och intressen, nämligen av att vara marginalise-
rad och diskriminerad inom de politiska partierna. 

Vi ser att det finns diskriminering. Vi ser att det finns pro-
blem för invandrare att komma upp. Vi försöker att hjälpa 
varandra, över partigränserna. (…) Vi finns, vi har politiska 
intressen, men vi känner oss utanför, vi känner oss maktlösa.
 

 I denna mer kritiska berättelse framförs också en stundtals 
mycket skarp kritik mot en i mer positiva berättelser förhål-
landevis ensidig betoning av enskilda individers ansvarsta-
gande och betydelsen av »symboliska handlingar« inom par-
tierna. En politiker säger exempelvis i kraftfull polemik mot 
ett tidigare inlägg som ville lyfta fram det positiva i »symbo-
liska handlingar« från de politiska partiernas sida. 

Jag tycker att symboliska handlingar kan vara en risk och ett 
sätt att tysta ner människor: ›Vi har gjort någonting, nu‹. 
Det blir som en form av Alvedon eller någonting, bara för 
att ›Ja, vi har gjort symboliska handlingar. Det räcker. Vi 
är nöjda med det!‹ Jag tycker att det fattas oerhört mycket. 
Det räcker inte bara med symboliska handlingar, utan man 
måste, på något sätt, gå ännu längre, och kämpa. Tyvärr. 

 Även om vissa personer har varit starka uttolkare av före-
gående positiva berättelse och samtalen många gånger har 
pendlat starkt mellan den båda berättelserna, så är det ändå 
denna mer kritiska berättelse som har dominerat i samtalen.
 Klyftan mellan de båda perspektiven tydliggörs särskilt väl 
i följande ordväxling, mellan två tjänstemän. Den ena, Kha-
lid, tillhör själv medelklassen, är välanpassad och själv politisk 
representant. Den andra, Hiwa, har en bakgrund som fören-
ingsaktivist och är sedan länge boende i den förort där de 
arbetar. 

Khalid: Jag tycker att politik är väldigt mycket upp till mig 
och Hiwa, hur vi tar steget. (…) Tycker du att vi skall ha 
fler representanter i riksdagen, i kommunfullmäktige, i andra 
beslutsfattande organ, så var så god! Då skall du själv ta ste-
get och skapa en sådana möjlighet. Så länge du inte mött 
några hinder, så kan du inte säga att vägen är stängd. Du 
kan till och med se att du får skjuts, du går före många andra 
som är duktiga, bara för att du är invandrare. Det är det 
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som jag har känt. Jag tycker att jag har blivit särbehandlad, 
bara för att jag är invandrare. För det fattas invandrare bland 
dem. De vill ha mångfald i varje grupp som de bildar. De 
kvoterar in mig, bara för att jag är invandrare. Det känns så. 
(…) Så jag tycker alltså att klimatet idag är väldigt gynnsamt 
för invandrare att komma in i det politiska systemet och ta 
positioner. Och jag har känt att från längst till vänster, till 
mittenpartierna och moderaterna har man en sådan möjlig-
het. Spelrummet är väldigt brett. (…) Så en orsak till att vi 
idag inte har så många representanter är att jag tycker att vi 
invandrare är rätt så passiva. Det borde finnas mer intresse, 
vilja att vara med. 
 Hiwa: Det finns människor som är med i politiken. Det 
finns människor som har kraften, som har funnits i politiken 
för länge sedan. Men de når ingenstans. De kommer inte in. 
Du kan inte sitta där… 
 Khalid: Kan du ge ett exempel?
 Hiwa: Jag vet inte. Ring till alla partier och fråga hur 
många invandrare som är med. 
 Khalid: Jag kan ta ett exempel. Nalin Baksi-Pecgul. Hon 
är kurdiska, hon är kvinna, hon är invandrare, hon sitter i de 
högsta organen. 
 Hiwa: En av 1,8 miljoner…
 Khalid: Ja, men i alla fall! Det är en som jag kan nämna. 
 Hiwa: Det beror på vad man nöjer sig med. Man nöjer sig 
inte med en. En har ingen makt. (…) Jag vet att varje parti 
för att se bättre ut…Det är många invandrare här. De vill 
ha deras röster. Sätter en jävla idiot i riksdagen, det spelar 
ingen roll. Det betyder ingenting. Det är bara för att skaffa 
sig lite smink. (…) Socialdemokraterna viftar med flaggan 
och säger: ›Titta här! Vi har en invandrare med! Titta, titta!‹ 
Det löser inga problem. 

 I ordväxlingen antyds flera av skiljelinjerna mellan de bägge 
perspektiven. Den ena av tjänstemännen, Khalid, är angelä-
gen om att framhålla de möjligheter och öppningar som kan 
finnas i partier och i politik över huvud taget. I det perspektiv 
han företräder är det enskilda individer som står i fokus. Hans 
erfarenheter säger honom att det inte borde finnas några 
större hinder som gör att »invandrare« inte skulle kunna eta-
blera sig inom politiken. Som stöd för sitt resonemang pekar 
han på sig själv och sin egen karriär inom partiet. Eftersom 
han personligen inte anser sig ha mött några större hinder är 
det för honom rimligt att också hävda att det inte alls existe-
rar några hinder inom partierna. Den andra tjänstemannen, 
Hiwa, har däremot, som boende i en förort som vanligen 
betecknas som »utsatt«, helt andra klassmässiga erfarenheter 



och erfarenheter av partipolitik. I det perspektiv han företrä-
der är det inte enskilda individer som står i fokus utan mer 
grupper och strukturer. Där Khalid vill lyfta fram det positiva 
i att en kurdiska sitter i riksdagen hävdar Hiwa bestämt att 
det krävs mer än ett fåtal representanter för att de inte skall 
bli till, som han senare uttrycker det, »smink att titta på«. När 
han i samtalet hävdar att det visst förekommer negativ särbe-
handling inom partier ber Khalid honom att anföra ett kon-
kret exempel på någon som särbehandlats negativt. Eftersom 
han i detta sammanhang inte, på samma sätt som Khalid, 
kunde referera till sig själv och sina erfarenheter inom något 
parti, var han tvungen att retirera: »Jag vet inte«. 
 Tanken att det krävs mer än ett fåtal representanter med 
utländsk bakgrund för att nå verkligt inflytande går igen i flera 
inlägg och berättelser. Många av de erfarenheter som kom-
mer till tals vittnar nämligen om att personer med utländsk 
bakgrund tillåts att agera inom partierna så länge de inte 
utgör ett direkt hot mot rådande ordningar och, inte minst, 
mot ledande skikt i partiet. Flera konstaterar också att de 
politiska representanter som har utländsk bakgrund i regel 
inte befinner sig där de verkliga besluten fattas, utan mer i 
partiernas perifera marginaler. Det i samtalen dominerande 
sättet att tala om politiska representanter och deras tillvaro 
inom politiska partier, åskådliggörs inte minst av det val av 
metaforer som flera gjort för att beteckna representanterna 
ifråga; »smink att titta på«, »dockor«, »apor i bur«, »städare« 
och »gisslan«. 
 Samtliga metaforer markerar på olika sätt maktlöshet. 
Enligt åtskilliga kritiker, såväl sådana som själva är politiska 
representanter som tjänstemän och föreningsrepresentanter, 
är politiska representanter med utländsk bakgrund vanligen 
mer instängda, tillfångatagna och styrda av sin omedelbara 
politiska omgivning, än självständiga politiska aktörer. För-
eningsrepresentanten Akbar poängterar, helt i enlighet med 
denna tendens att »[s]yftet bakom väljandet av dem, de här 
politikerna, är att de skall funka som dockor«. Den överväl-
digande majoriteten av representanterna gör, enligt honom, 
»som de blir tillsagda, att förneka det som finns i realiteten«. 
Det är endast en liten minoritet, hävdar han, som »är väldigt 
envisa, kämpande, som har stora krafter bakom sig, som har 
tvingat till sig tillträde…«. Tanken återkommer hos tjänste-
mannen Reza. »Politiska partier. OK, ibland kommer de och 
klappar sig för bröstet: ›Vi har arton procent invandrare, vi 
har trettio procent invandrare‹. Är de invandrarna delaktiga 
i beslutskorridorerna eller städar de där? Det är det som är 
frågan. De är inte med och påverkar«. Politikern Efi menar 
i detta sammanhang att representanterna medvetet lägger 
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band på sig för att passa in i den etablerade ordningen inom 
partiet, för att behaga omgivningen och på så sätt befästa sin 
egen position »Invandrare som kommer till makten, de kom-
mer att skita i alla andra invandrare! De bryr sig inte. De kan 
komma överens med andra svenskar, för att inte få kritik, för 
att de inte skall mista sitt jobb, sin position, status och all-
ting«. Också hos politikern Sirkka kan vi skönja denna typ av 
resonemang. »Är man invandrarpolitiker är man också, lite, 
gisslan. (…) Man är där, men man kanske inte kan påverka 
så mycket, man kan inte ändra på så mycket«.
 Flera av de politiska representanter jag samtalat med refe-
rerar till egna erfarenheter av vilka svårigheter som kan finnas 
när det gäller att som »invandrare« mobilisera sig inom eta-
blerade politiska partier och utgöra ett verkligt hot mot den 
rådande ordningen. Politikern Abdullehi är en av de som i 
partiarbetet saknar den typ av öppen diskussion som vårt FG-
samtal präglades av. Visserligen kan, säger han, »invandrare« 
delta i det interna partiarbetet, men vanligtvis hamnar man 
i underläge i förhållande till andra grupper. De frågor man 
driver har, konstaterar han, betydligt lägre prioritet än många 
andra frågor. 

Men då hamnar man hela tiden i den här formen av, vad skall 
man säga, brödkamp, på något sätt. Hela tiden hävda sig utan 
att nå en form av en så kallad accepterad nivå av diskussion 
inom partiet. Jag vet inte vad det är för någonting, men. Jag 
tycker att den här formen av diskussion är det som är grund-
läggande för att kunna ge färg åt partiarbetet, men det blir 
inte på det här sättet utan det blir bara…det blir något som 
bara läggs undan i en låda, en diskussion som ofta inte har 
någonting att göra med till exempel mina bekymmer…

 Vid flera tillfällen refererar man till exemplet Juan Fonseca, 
den före detta socialdemokratiske riksdagsledamot som för 
några år sedan lämna partiet efter en tids interna strider, 
när man, liksom hos Abdullehi, diskuterar frågor om vad 
som inom politiska partier behandlas som »acceptabelt« res-
pektive »oacceptabelt«. Kommunpolitikern Khabat beskriver 
Fonsecas politiska profil som att »han hade en annan melodi« 
än vad som tolererades inom partiet och eftersom man där 
»tyckte att han förstörde harmonin i partiet« var han senare 
också tvungen att lämna partiet. 
 Stadsdelspolitikern Ali betraktar politiska partier som en 
arbetsplats, vilken som helst. Det finns, konstaterar han, inom 
partier, precis som på andra arbetsplatser, etnisk diskrimine-
ring, vilket gör det svårt för representanter med utländsk 
bakgrund att nå ett verkligt inflytande inom partierna. 



Man kan se hela det politiska etablissemanget som en arbets-
plats. När en invandrare går och söker jobb, hur bemöts han 
eller hon? Det är samma sak. Det finns också i alla politiska 
partier. (…) Det finns alla möjliga hinder, alltså, känslomäs-
siga hinder, att ge den personen möjligheter så att han kan 
utvecklas som politiker. Det man börjar med före valet, det 
glöms bort efter valet. Man glömmer bort att det kommer 
ett val till och att du är beroende av den personen eller av 
någon annan, med samma bakgrund. 
 

 Argumentet att det inom politiska partier finns en rad 
dolda strukturer, vilka uttrycks i diskriminering och rasism 
av olika slag, vävs här samman med den kritik som vi tidi-
gare sett riktats mot partiernas kortsynta och instrumentella 
handlande i samband med valen. Som Ali ser det är de »käns-
lomässiga hinder« han talar om, närmare bestämt stereotyper 
och diverse negativa föreställningar om »de andra«, intimt 
förbundna med partiernas instrumentella röstfångande i sam-
band med valen. Eftersom det inte finns någon genuin ambi-
tion att verkligen lyfta fram »integrationsfrågor« och bana 
väg för personer med utländsk bakgrund blir integration 
något man från partiets sida skyltar med för att få röster i 
kommande val. Detta slags osynliga barriärer och negativa 
föreställningar om »de andra« bärs, fortsätter Ali, också upp 
av många kvoteringsivrare och reformvänner inom partierna. 
»Det har ju pratats lite grann om att få in invandrare, men 
just den här barriären finns ju även hos dem som säger att 
det behövs«. Sirkka, en erfaren kommunalpolitiker, talar uti-
från sina erfarenheter av långvarigt partipolitiskt arbete också 
hon om förekomst av vad hon kallar »gamla strukturer« i 
partierna. Dessa strukturer gör det på olika sätt svårare för 
personer med utländsk bakgrund att ta sig in och nå infly-
tande än infödda svenskar. När jag ber henne att närmare 
beskriva vad det är som kännetecknar dessa strukturer pekar 
hon på följande.

Alltså, dels är det ju en särskild social sammanhållning i par-
tierna. Man känner och tar in nya människor och så där. Det 
skapas sociala strukturer och så skapas det strukturer i hur 
man tänker och tycker, om vad som är acceptabelt och vad 
som inte är acceptabelt och så vidare. Det kan skapas normer 
och så vidare. Så det är svårt för mig. Jag som ensamstående 
trebarnsmamma, invandrare och så vidare, och allt det där…
Det är ju svårt att hinna med att hävda sig i politiken. 

 Senare i vårt samtal preciserar hon att detta slags dolda 
strukturer exempelvis kan tänkas bestå av en tillgång till sär-
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skilda sociala nätverk inom partierna. Personer med utländsk 
bakgrund hamnar, menar hon, omedelbart i underläge i för-
hållande till infödda svenskar, eftersom de i regel saknar 
samma vittförgrenade nätverk av kontakter inom partiet. 

Står man som femtonde person på en lista då krävs det en 
så oerhört stor apparat, oerhört många kompisar, oerhört 
många organisationer som man är med i, för att man skall 
komma in där, i kommunfullmäktige till exempel, i stadsde-
len eller vad det nu skulle kunna vara. (…) Eftersom, man 
inte har det där sociala nätverket, som man har som svensk. 
Som svensk är man alltid granne till någon eller dotter till 
någon farfars granne, typ. Men man har ett nätverk, ett sam-
manhang. Då blir man så att säga känd inom en större krets 
än som invandrare. Det kräver så många års arbete också… 

 Begränsad tillgång till denna typ av partinätverk visar sig 
särskilt, noterar flera av de politiska representanter jag samta-
lat med, vid partiernas interna nominering. Där hamnar per-
soner med utländsk bakgrund i regel längst ner på partilis-
tan och tvingas i vissa fall driva egna personvalskampanjer 
för att bli invald i politiska församlingar. Statsvetaren Mar-
cus Johansson konstaterar i detta sammanhang att »partierna 
har ett stort ansvar i exkluderingen av invandrare. Partierna 
exkluderar invandrare till förmån för svenskar vid nomine-
ringen av kandidater till kommunalfullmäktigeval« (Johans-
son, 1999: 18). Denna konklusion styrks bland annat av den 
erfarenhet som politikern Ali själv har av partiers nomine-
ringsförfarande. Han hävdar att »[n]är det görs en lista ham-
nar invandrare längst ner. Alltid«. Också kommunalpoliti-
kern Khabat pekar på problemet med att som representant 
med utländsk bakgrund över huvud taget nomineras och 
därefter få några politiska uppdrag med verkligt inflytande. 
Han menar att de slags sociala nätverk som Sirkka tidigare 
talat om har en många gånger avgörande betydelse för hur 
nomineringen inom partierna i praktiken går till. 

Där finns några svenskar, som har bott här hela sitt liv, de 
känner till strukturerna…Det är svårt att…De röstar sällan 
på en invandrare de inte känner till vem han är…Förstår du? 
Det är svårt för invandrare att komma fram, på något sätt.
 

 Khabat menar att det kanske skulle vara lättare att bli 
nominerad om det kom in flera representanter i partierna 
som själva hade utländsk bakgrund. De skulle kanske, som 
han uttrycker det, i större utsträckning »nominera sina kan-
didater«. Det andra ledet i nomineringsförfarandet är när 
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man som representant väl har blivit nominerad och partiet 
skall fördela sina politiska uppdrag. »Vem får de här upp-
dragen?«, frågar då Khabat retoriskt. »Det är ofta de som 
är gamla politiker eller svenskarna. Invandrarna får inte så 
mycket. Eller reservplatser. (…) På medlemsmötena har de 
inte röstat på mig. De har röstat på sina vänner och bekanta!« 
Etablerade nätverk och vänskapsband stänger således effek-
tivt ute eventuella »nykomlingar« från partiets maktcentrum. 
Khabat har vid ett flertal tillfällen själv funderat på att lägga 
av sin politiska bana, just på grund av dessa svårigheter att 
inom partiet få gehör och utrymme för sina idéer. 
 Det är mot bakgrund av erfarenheter som dessa kanhända 
tämligen rimligt att, som vissa gör, anamma en bild av makt 
såsom huvudsakligen något man tillkämpar sig, snarare än 
något man ges. Tjänstemannen Hiwa berättade vid ett tillfälle 
en anekdot som väl fångade innebörden hos detta betraktel-
sesätt på maktens logik. Man talar runt om i samhället om 
maktdelning, men de som talar om maktdelning är, och det 
är anekdotens sensmoral, inte beredda att verkligen dela med 
sig av makten. Vid ett tillfälle frågade Hiwa nämligen direkt 
en nämndledamot i den förort där han bor och verkar: »OK, 
vill du byta med Ahmed, min granne?« Nämndledamotens 
svar var då: »Nej, för det krävs både kunskap och erfaren-
het«. Hiwa upplyste då nämndledamoten om att också han 
ju var både okunnig och oerfaren när han en gång fick för-
troendet att representera partiet. I linje med detta perspek-
tiv på maktens logik är det flera som poängterar att de 
landvinningar som trots allt har gjorts på det integrationspo-
litiska planet är resultatet av krav, hot och mobilisering från 
»invandrares« sida. Utan dessa krav hade inte heller parti-
erna, hävdar exempelvis föreningsrepresentanten Akbar, gjort 
några större ansträngningar för att representera »invand-
rare«. 

Det är i väldigt få fall där politiska partier själva har velat 
ta till sig invandrare och ge dem en ordinarie plats. Jag kan 
nämna kanske bara några stycken…men andelen som fick 
vara med i nämnder, kommunalfullmäktige, som ordinarie 
ledamöter…även om det inte har offentliggjorts, så har det 
varit ett i förväg ställt krav: ›Vill ni ha oss med er, så vill vi 
ha de här platserna!‹ (…) Man har tvingat till sig de här plat-
serna. Det är där problematiken finns, att de inte släpper in, 
alltså. 

 Som jag redan tidigare kort noterat fanns det dock i sam-
talen i stort sett två parallella berättelser, som ständigt skiftar 
och bildar komplexa och emellanåt högst motsägelsefulla 
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argumentationskedjor (jfr Billig, et al. 1988). Det starkt mot-
sägelsefulla som emellanåt lyste igenom i sättet att diskutera 
politisk representation kan inte minst skönjas i dessa korta 
utdrag. Khalid, en politisk representant, menade i vårt samtal 
å ena sidan följande.

Vägen är rätt så plan och enkel att man tar sig in i politiska 
partier. För att idag har alla partier insett att det behövs 
en mångfald och hela tjugo procent av befolkningen har 
invandrarbakgrund. Så det är enorma krafter som man kan 
få med!

 Senare i vårt samtal konstaterade han å andra sidan att det 
i politiska partier trots allt finns en viss tendens till att i någon 
mån negligera »integrationsfrågor«, åtminstone så länge det 
i partiet inte finns starka representanter med utländsk bak-
grund närvarande, som själva kan driva dessa frågor. 

Och så har jag märkt att när man kommer med en idé i 
en grupp av svenskar, då får man ingen reaktion med det-
samma. Man kanske till och med får en negativ reaktion. 
Men svensken går hem och tänker och det tar tid. Sedan har 
de accepterat det. Jag har märkt att så länge vi inte är med 
så är integrationsfrågor lagda på hyllan, och ingen tar fram 
dem. Men medsamma någon med invandrarbakgrund kom-
mer in så får frågorna en helt annan dimension och tas på 
mycket större allvar. 

 I samtalet stod uppenbarligen konkurrerande erfarenheter 
och visioner mot varandra. Å ena sidan sades politiska par-
tier utgöra den integrationspolitiska frontlinjen i samhället, i 
den ständiga kampen mot segregation och utanförskap. Som 
politiker med utländsk bakgrund sades man bli framlyft, bara 
man verkligen vill och försöker ta sig fram. Å andra sidan 
sades politiska partier själva bära på subtila tendenser till ute-
stängning och segregation. Det är i allt väsentligt »invand-
rare« som får driva »integrationsfrågor«. Annars blir det för-
modligen ogjort. 
 I samma anda är det flera som har hävdat att de som 
»invandrarpolitiker« automatiskt har blivit talesmän för 
»invandrare«, endera självmant eller oavsiktligt, därför att det 
annars inte är någon som för fram »integrationsperspektivet«. 
Politikern Sirkka beskriver exempelvis hur hon vid partimö-
ten måste ta till orda för att »hennes« frågor och perspektiv 
ens skall komma upp på dagordningen. »Om det sitter 
ett antal svenskar på ett möte så kommer man inte på 
det där invandrarperspektivet om det inte finns någon som 



har invandrarperspektivet med sig«. Hon fortsätter med att 
berätta om sina erfarenheter som »invandrarpolitiker«.

Sirkka: Som invandrarpolitiker håller jag med om det att 
man blir, oavsett om man vill det eller inte, en representant 
för invandrare. Är du från Afrika skall du veta hur zigenare 
har det, alltså hur resten av världen har det, utöver svenskar. 
Man blir alltså representant för resten av världen! Och det 
kan man ju aldrig på något sätt leva upp till. Man blir repre-
sentant, man blir tolk och man beläggs med en plikt…det 
blir lite automatiskt: När man diskuterar arbetslöshet så pra-
tar svenskarna om ungdomar, man pratar om de som är över 
femtiofem år, men det är ingen som frågar: ›Men de här 
somaliska kvinnorna eller irakiska männen?‹ [instämmande 
bland övriga deltagare]. Jag menar, man tänker på annor-
lunda sätt. Man tar upp de frågor som ligger närmast…Man 
blir jämnt representant, man pliktbeläggs eller tar automa-
tiskt det där uppdraget att föra fram invandrarfrågor. 
 Magnus: Hur kommer det sig, då?
 Sirkka: Jag vet inte. Det är ingen som…Alltså, när jag sit-
ter på ett möte…där det sitter en massa svenskar och disku-
terar om olika saker, det är ingen av de svenskarna som kom-
mer på att tänka på invandrare, utan det är du som kommer 
på att tänka på det. 

 Liknande slags dilemman mellan olika perspektiv, erfaren-
heter och visioner återfinns i flera andra samtal, om än kanske 
inte riktigt lika uppenbara som i Khalids fall. När jag vid 
ett tillfälle frågade en grupp politiska representanter om 
deras personliga erfarenheter av partipolitiskt arbete i Sverige 
svarade exempelvis en av dem, Maria, inledningsvis så här. 
»Inom vänstern, så tycker jag inte att vi har haft några pro-
blem, utan det är ju när det är nomineringar och då får man 
diskutera väldigt mycket«. Senare konstaterade hon däremot 
att det visst finns vissa svårigheter och påtagliga trögheter 
inom partiet. Inte minst gäller det, noterade hon, det faktum 
att personer med utländsk bakgrund tenderar att placeras vid 
sidan av, inom partiet: »Alltså, man kan känna på något sätt 
att den svenska problematiken, den svenska politiken gäller 
mest svenskar. Någon gång kan man känna att det är så att: 
›Ja, ja, kom inte hit och, liksom, lägg dig i‹«. Maria hävdade 
att det också finns fall där riksdagsmän »har försökt komma 
fram, försökt och jobba med det de varit intresserade av, 
det här med rasismen kanske, det ena eller det andra, men 
helt plötsligt åker de nästa val ner till femtonde, tjugofemte, 
tionde plats!« Partikamraten Nayib inledde på samma sätt 
med att säga: »För det mesta är jag väldigt nöjd, vad gäller 
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att ta till vara på den som vill vara med i vårt parti, med 
utländsk bakgrund«. Liksom Maria fortsatte han dock med 
att berätta om egna och andras erfarenheter av hinder och 
svårigheter när det gäller att agera partipolitiskt i Sverige. 

Jag tycker att när man är lite udda, när man är lite, udda kan 
man inte säga, men mera uppkäftig, och visar att man inte 
är anpassad till spelreglerna, då blir man nästan nersparkad. 
Och de etablerade i partiet vill inte höra, vill inte veta, trots 
att sådana här människor också behövs för att ta fram det 
där som finns i samhället, skiten, som finns, på riktigt. Man 
kan inte bara gå in och stå i led, anpassa sig precis till alla 
som sitter där och inte öppnar käften, som till exempel Juan 
Fonseca. (…) När man verkligen vill och skriker: ›Här! Ser 
ni inte oss? Det är det här som är problemet!‹, då blir man 
totalt, nästan [suck, gestikulerar], till sin egen grupp. Man 
vill inte höra på, lyssna, och man kanske till och med motar-
betar den person som försöker visa att ›så här är det inte‹, 
men som vill. 

 I dessa samtal menade således flera representanter först, på 
något sätt instinktivt, att det inte finns några direkta pro-
blem med att ta sig fram inom partierna, åtminstone inte i 
just deras eget parti. Senare omnämndes däremot allt fler av 
de hinder som kan tänkas möta personer med utländsk bak-
grund inom de olika politiska partierna. De svängde med 
andra ord från en inledningsvis huvudsakligen positiv till en 
mer negativ eller åtminstone problematiserande hållning i 
frågan. Det framgår i den senare delen av dessa berättelser 
inte minst att man som »invandrarrepresentant« måste följa 
och acceptera vissa och redan på förhand givna spelregler för 
att accepteras och tolereras inom partiet. Det betyder exem-
pelvis att man inte får vara allt för provokativ i sin politiska 
framtoning eller tala allt för öppet och envetet om frågor 
som rasism och diskriminering. Då riskerar man nämligen att 
inom partiet motarbetas på olika sätt. 
 En vad gäller politisk representation avgörande fråga tycks, 
att döma av flera av de röster som här har lyfts fram, röra 
makten att definiera och avgöra vad som egentligen skall 
betraktas som »acceptabelt«, »provokativt«, ja i grunden 
»normalt« inom partierna (se Grillo, 1985). Det man som 
»invandrarpolitiker« tycks vara tvingad att förhålla sig till 
är således en inom partiet redan etablerad norm. Rättar sig 
»invandrarpolitikern« inte efter denna norm hamnar denne, 
enligt flera av representanternas upplevelser, omedelbart i 
svårigheter. »Den bild som existerar och reproduceras i parti-
ets medvetande är avgörande för vem som kan betraktas som 



en medlem. Så länge invandraren strider mot denna bild, 
utseendemässigt, språkligt, religiöst och kulturellt, kommer 
invandraren inte bli fullständigt inkluderad och nomineras 
till valbara platser i samma grad som svenskar« (Johansson, 
1999: 17). Denna normeringens logik (se Foucault, 1987) 
gäller troligen inte enbart etnicitet utan också en rad andra 
grunder för kategorisering och tudelning, inte minst kön. 
 Vad betyder egentligen den kluvenhet som flera represen-
tanter uppvisat i sitt sätt att tala om erfarenheter av partipoli-
tiskt arbete? Det kan i detta sammanhang vara av relevans att 
anknyta till en distinktion som van Dijk (1998) gör mellan å 
ena sidan personliga erfarenheter och å andra sidan diskursiva 
erfarenheter eller socialt minne. Enligt van Dijk består våra 
sätt att föreställa oss och tala om vår omgivning av såväl per-
sonliga som via exempelvis massmedier förmedlade erfaren-
heter. Konkret kan detta innebära att personliga erfarenheter 
under pågående samtal vävs in i berättelser som till exempel 
massmedier ständigt bidrar till att förmedla. Detta kan i sin 
förlängning leda till att motsvarande diskursiva element av 
olika slag hamnar i öppen konflikt med varandra. Det är när-
mast en sådan typ av konflikt vi här har sett flera exempel på. 
 En tolkning kan i detta sammanhang vara att politiska 
representanter har förmedlat å ena sidan vissa personliga erfa-
renheter av att arbeta partipolitiskt och å andra sidan en inom 
partierna förmedlad doktrin eller erfarenhetshorisont. Flera 
representanter har under samtalen försökt få dessa olika dis-
kursiva element att på något sätt gå ihop, trots att de står 
i ett uppenbart konfliktfyllt förhållande till varandra. Detta 
skulle betyda att det, å ena sidan, inom partierna råder en 
doktrin enligt vilken integration sägs vara en samhällsfråga, 
inte en »invandrarfråga«, enligt vilken partiet sägs arbeta 
aktivt med att representera »invandrare« och enligt vilken 
det på det hela taget inte sägs finns några egentliga integra-
tionsproblem inom partiet. Det är i vilket fall som helst erfa-
renheter av detta slag som vi har kunnat skönja vid ett tidigt 
skede i representanternas egna berättelser om partipolitiskt 
arbete. De är »politiskt korrekta« i den meningen att de till-
sammans bildar partiets egen bild av att »det är så det skall 
vara«. Bortom denna bild skymtar å andra sidan personliga 
erfarenheter av partipolitiskt arbete, erfarenheter som delvis 
motsäger denna partiets egna bild. Dessa erfarenheter vittnar 
exempelvis om att »integration« inom partiet är något som 
»invandrare« i allt väsentligt själva får ta hand om, inte så säl-
lan samtidigt som de tenderar att marginaliseras. 
 De iakttagelser som gjorts av att »invandrarpolitiker« själva 
tvingas driva »integrationsfrågor« måste rimligen ses mot 
bakgrund av den koppling som flera tidigare anser har etable-
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rats mellan »integration« och »invandrare«. Paula Rodrigo 
Blomqvist har i en studie av kommunalpolitiker i Göteborg, 
konstaterat att »för att invandrares intressen skall framhävas 
så måste ledamöterna själva uppleva att de representerar 
invandrare – vilket det ju är fler invandrarpolitiker än infödda 
svenska politiker som gör« (Rodrigo Blomqvist, 1997: 57). I 
någon mening är det således, mot bakgrund av denna kopp-
ling mellan »integration« och »invandrare«, närmast en själv-
klarhet att »integrationsperspektivet« har svårt att komma 
upp på den politiska dagordningen, om inte en aktiv »invand-
rare« själv är med och driver frågan. »Integration« uppfattas 
ju bland många av »svenskarna« som »invandrares« specifika 
fråga och intresse, snarare än deras egen angelägenhet. 

»Det finns nästan ingen skillnad mellan 
höger och vänster längre«
En av förklaringarna till senare års allt starkare politiska miss-
nöje och ökade »röstskolk« som i flera olika sammanhang har 
förts till torgs är att politiska partier, såväl ideologiskt som 
praktiskt, har blivit allt mer lika varandra. Denna typ av argu-
mentation har på senare tid framförts i såväl politiska som i 
akademiska sammanhang, och frågan har också berörts i flera 
av FG-samtalen. Slutsatsen är här, uttryckt med Zygmunt 
Baumans ord, att »[e]tt regeringsskifte – ja, till och med 
ett skifte från ett politiskt läger till ett annat – utgör ingen 
vattendelare; på sin höjd en krusning på ytan av en ström 
som flyter ohejdbart, monotont, med trög beslutsamhet, i 
sin egen riktning och av egen kraft. (…) Om man vill ta reda 
på vad roten till den framväxande politiska apatin är behöver 
man inte söka mycket längre« (Bauman, 1999: 12). 
 Dessa ideologiska förskjutningar har under beteckningen 
»förnyelse« pågått under flera år, inte bara i Sverige utan 
i åtskilliga västerländska länder. I samma ordalag som det 
inom fackföreningsrörelsen samt inom (s) och (v) under 
de senaste åren har talats om hur »förnyarna« vinner mark 
gentemot »traditionalisterna«, har den ideologiska vindkan-
tringen i exempelvis USA, Storbritannien, Australien och 
Nya Zeeland beskrivits i termer av »förnyelse«, »moderni-
sering« och »anpassning« (Greider & Wennerberg, 1996; 
Svallfors, 1994; Fairclough, 1999). 
 En föreningsrepresentant konstaterar exempelvis vid ett 
tillfälle, på tal om ideologiska skillnader och dagspolitiska 
positioner mellan de svenska politiska partierna, följande. 
»För mig är svenska partier, det är nästan ingen skillnad. 
Det är som om det inte finns något parti som försöker lyfta 



upp de här frågorna och är villiga att hjälpa till«. »De här frå-
gor« han talar om är »integrationsfrågor«. Eftersom han inte 
tyckte sig kunna urskilja några principiella skillnader mellan 
de olika partierna var han av meningen att det är i princip 
meningslöst att ens överväga att till exempel rösta vid de 
kommunala valen. Jag har mött flera uttalanden av detta slag 
i mina möten med förortsbor med utländsk bakgrund runt 
om i riket. En annan föreningsrepresentant menar också han 
att det ideologiska fältet har krympt avsevärt under den tid 
han vistats i Sverige. Han anför (s) och (v) som exempel på 
denna ideologiska utslätning.

Socialdemokratin, som den var för tio år sedan, det är inte 
samma socialdemokrati och vänstern, den är inte samma. 
Lika mycket som de då pratade om klasskillnader och klass-
löst samhälle, det har åkt ner på dagordningen.

 Varken han eller många av hans landsmän känner igen 
sig i detta tämligen ihopklämda politiska landskap. Hans 
bestämda uppfattning är att betoningen av den »etniska frå-
gan« i dagens politiska sammanhang i allt väsentligt måste ses 
mot bakgrund av att retoriken om klassamhället har tonats 
ned under senare år. Politikern Maria lyfter också hon fram 
den ideologiska högervågen (se Boréus, 1994) som en avgö-
rande orsak till folkligt missnöje och alienation gentemot 
myndigheter och politik i partipolitisk mening. I hennes 
ögon måste denna högervridning av det politiska fältet sät-
tas i direkt samband med det minskande valdeltagandet i all-
mänhet och socialdemokratins minskade väljarstöd i synner-
het.

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 har byggt 
upp den här välfärden, faktiskt. Men så slaktar de ju ner den 
själva, sakta men säkert. (…) Under nittiotalet har det blivit, 
som du säger, närmanden till högern och högerpolitik i all-
mänhet. En anledning till att de tappade väljare, folk som 
i sådana här områden såg upp till socialdemokratin, det är 
faktiskt politiken. 

 Denna tes, att det föreligger en grundläggande klyfta mel-
lan vidtagna politiska åtgärder, en tillbakarullning av välfärds-
staten, och medborgarnas politiska orientering, fortsatt starkt 
stöd för en generell välfärdsstat, har i Sverige kanske fram-
förts allra starkast av sociologen Stefan Svallfors. »I sin strä-
van att genomföra det som man ser som det nödvändiga – 
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en tillbakarullning av välfärdsstaten – vill politiker i alla lägen 
undvika att få skulden i väljarnas ögon. Som en negativ bief-
fekt får man dock räkna den politiska cynism och alienation 
som kommer att följa i spåren. Varför rösta om ändå inget 
politiskt ansvar går att utkräva?« (Svallfors, 1996: 66). Det är 
en lika berättigad som provokativ fråga. Samma fråga ställdes 
vid ett av FG-samtalen av en tjänsteman, tillika folkpartist. 
Liksom Svallfors hävdade han att den politiska utveckling vi 
idag kan skönja av missnöje och sjunkande valdeltagande rör 
sig om inget mindre än om en nedrustning av välfärdsstaten, 
det forna folkhemmet. 

Folk vill ge etablissemanget ett budskap: ›Sköt er! Gör som 
vi vill‹. Alltså, det är en nedrustning av Folkhemmet. Det 
säger jag, som är folkpartist. Det är den här nedrustningen, 
som pågår, i Sverige. (…) Om du lyssnade på debatterna på 
åttiotalet var det ingen som sade någonting om marknaden, 
eller när man sade marknaden menade man sådana där rika 
som är hemma och styr aktiemarknaden hit och dit. Nu finns 
inte den där antydningen, nu finns bara Marknaden, en fysisk 
person. (…) Sedan fanns det klara ideal. Jag tycker det var 
lite mer klara ideologier. För nu är det mycket suddigt…om 
jag nu tittar på folkpartiet och socialdemokraterna: Vad är 
skillnaden egentligen? Ideologiskt? (…) Det här gör också 
att folk misstror partierna. 

 Samma koppling mellan ideologiska förskjutningar och 
politiskt utanförskap tydliggjordes ytterligare i ett samtal mel-
lan två andra politiker, Nayib och Maha. 

Nayib: Folk har blivit lite förbryllade, för det finns nästan 
ingen skillnad mellan höger och vänster längre, mellan soci-
aldemokraterna och moderaterna. Det spelar ingen roll, för 
det är marknaden som styr dem som sitter där uppe. (…) 
Alla som sitter och styr landet har nästan samma färg. Och 
det spelar ingen roll vilken som kommer nästa val. 
 Maha: Men det är inte bara det. Folk mår inte bra heller. 
Allting har försämrats. Det är inte bara det att folk har tap-
pat förtroendet för sitt parti och det spelar ingen roll…Det 
är i och för sig sant att det inte spelar någon roll nu, för det 
kommer bara att bli värre och värre för Sverige. Folk tror att 
det inte kommer att bli bättre, vare sig det är vänstern, soci-
aldemokraterna eller moderaterna som har makten. Det blir 
bara värre och värre. Man har ju tappat lusten, som svensk 
också. 

 Vad Nayib med sitt uttalande poängterar är egentligen att 



makthavare i en nationalstat de facto har förlorat mycket av 
sin forna maktbas med den idag allt mer tilltagande globa-
liserade ekonomin. I praktiken står politikerna, hävdar han, 
från höger till vänster, i det närmaste handfallna inför flexi-
bla, globala kapitalflöden: »det är marknaden som styr dem 
som sitter där uppe«. Det är en tes som allt fler globalise-
ringsteoretiker under senare har framfört, däribland Bauman 
(1999) och Castells (1998). Likheterna partierna emellan får, 
det menar både Nayib och Maha, folk att tröttna och resig-
nera inför ett politiskt spel som allt mer framstår som »för 
galleriet«. Bakom raderna skymtar här tydligt tesen om att 
»inget händer«. Maha konstaterar dock, i slutet av citatet, 
att denna politiska dynamik inte är specifikt etniskt betingad, 
utan att den gäller för samhället som helhet: »Man har ju 
tappat lusten, som svensk också«. 
 Tesen om att »inget händer« konkretiseras vidare av poli-
tikern Hasan och tjänstemannen Fereshteh. Hasan konstate-
rar å sin sida:

Det finns många som inte ser att de är lösningen på deras 
problem. Om många inte ser kopplingen mellan politiken 
och individens situation: ›Jag kommer att bli arbetslös, även 
om det blir maktskifte‹. Det är sådana tankar som finns hos 
många. Man har upplevt det så att: ›Det är nästan samma 
sak‹. Man har kanske gått på socialbidrag under många år. 
›Det händer ingenting‹. 

 Fereshteh knyter i sitt resonemang också hon an till dis-
tinktionen mellan retorik och praktik och tesen om att »inget 
händer«: 

Inför varje val hör de ju mycket om löften och så, men när 
det kommer till verkligheten, då säger de: ›Nej, vi provade 
förra gången. Vi röstade på rött och det blev ingenting. Nu 
provar vi det andra‹. De ändrar sig hela tiden och till slut 
säger man: ›Ingen är bättre än den andra. Alla är lika‹. Då 
blir man passiv. Då röstar man inte. 

 Har man som medborgare inte kunnat uppfatta några kon-
kreta förändringar av de egna levnadsvillkoren, trots åtskilliga 
makt- och regeringsskiften, är det, underströk Hasan, lätt att 
man till slut helt tappar kopplingen mellan å ena sidan parti-
politik och å andra sidan ens eget liv. 
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»Vad då val? Det rör mig inte!« – 
Delaktighet och tillhörighet
Bland de faktorer som förklarar marginalisering av personer 
med utländsk bakgrund är det de faktorer som specifikt rör 
just dessa personer som har populariserats och etablerats som 
snarast självklara tolkningsmodeller. Det är, enligt detta syn-
sätt, underförstått de »avvikande« och »misslyckade« som 
själva är roten till sina avvikelser och misslyckanden i samhäl-
let. Visserligen har det på senare år, inte minst med den inte-
grationspolitiska omsvängningen (Dahlstedt, 1998), riktats 
skarp kritik mot detta sätt att ensidigt hänvisa till »invand-
rarna« själva för deras misslyckanden och bekymmer. Det 
finns dock på flera håll i den offentliga diskussionen fortfa-
rande starka inslag att på olika sätt »beskylla offren«, blott ett 
aktuellt exempel är den definitiva koppling som gjorts mel-
lan brottslighet och gärningsmannens kulturella bakgrund.
 Mauricio Rojas tycker sig ha identifierat tre huvudsakliga 
varianter av denna typ av blame the victim-förklaringar. Den 
första gör, skriver han, »gällande att invandrarens eller oftast 
flyktingens svåra arv från hemlandet gör denne oförmögen 
att bygga upp ett självständigt och fungerande liv i Sverige«. 
Den andra hävdar att det är »boendesegregationen och språk-
handikappet som bildar en ond cirkel av utanförskap som 
ofta utmynnar i asociala beteenden och våldsyttringar«. Och 
den tredje påbjuder att »invandrarna« »bär på en kultur och 
traditioner som är så olika de svenska att dessa grupper… 
de facto [blir] omöjliga att integrera i det svenska samhället« 
(Rojas, 1995: 70f). Att på detta sätt onyanserat beskylla 
»invandrarna« som i sig ansvariga till utanförskap och elände 
bär som regel på ideologiska och mer eller mindre dolt rasis-
tiska undertoner. Beskyllningen riskerar dessutom att dölja 
och normalisera de strukturella sammanhang och sociala 
praktiker som omger »invandrarna«, och som naturligtvis 
påverkar de olika handlingsmönster de uppvisar. 
 Det är problematiskt att det när det gäller »invandrare« 
och politisk integration snarare talas om ointresse, avvikande 
»kulturmönster« och bristande kunskaper, än om de sociala 
strukturer och praktiker som gjort det möjligt att i det för-
sta skedet problematisera »invandrare« med hänvisning till 
föregivna statiska och avvikande »kulturmönster« (jfr Dahl-
ström, 1999). I den berättelse som i FG-samtalen var den 
mest dominerande, hänvisades varken till bristande kunska-
per, avvikande »kulturmönster«, ointresse eller andra faktorer 
på individnivå. Trots det fanns det i en del av samtalen ändå 
några exempel på hur hänvisning till »kultur« kan tjäna som 
övergripande förklaring till utanförskap och politisk margina-



lisering bland »invandrare«. Där handlade det främst om 
att betrakta hemländernas samhällssystem, och följaktligen 
dess »politiska kultur«, som icke-demokratiskt och på andra 
sätt outvecklat. Politikern Khalid hävdade i denna anda att 
»dåliga erfarenheter av politik« gör att personer med utländsk 
bakgrund distanserar sig från den svenska politiken:

Men samtidigt har många invandrare en dålig erfarenhet av 
politik från sina hemländer. För politik, det är inte den där 
vardagspolitiken utan det är korruption och maktmissbruk i 
deras hemländer. Och när man ser politik här kopplar man 
samman den med sina hemländer. Så det är ett stort mot-
stånd för många invandrare att inte delta. 

 På ett liknande sätt argumenterar politikern Nayib för att 
exempelvis korruption och uppgjorda val i hemländerna får 
många »invandrare« att i sina nya hemländer helt avstå från 
att engagera sig i politik. »Därifrån jag kommer brukade det 
också vara nittionio procents valdeltagande och presidenten 
brukade vinna med 99,99. Då struntar man ju i att delta i 
valet. Man kommer inte ifrån det«. Meningen, »Man kom-
mer inte ifrån det«, kastar oundvikligen ett ljus av lagbun-
denhet och evighet över det kultur- och handlingsmönster 
som personer med utländsk bakgrund sägs medföra från sina 
hemländer. »Kultur« blir i resonemang som detta närmast en 
definitiv och statisk essens, vars makt över våra liv vi aldrig 
synes kunna undslippa. Hos Amal, medlem av en kvinnoför-
ening, skymtar ett liknande, statiskt perspektiv på »kultur«. I 
det utdrag som här följer känner hon sig tillhöra en »kultur« 
som »inte passar« i det svenska samhället.

Det finns kulturer och religioner, många har religion som 
inte passar här. De kan inte gå till skolan eller till jobbet. 
Det finns mycket stor skillnad. Till exempel i skolan finns 
det blandat med män och en massa från vår religion, kvin-
nor, kan inte gå till skolan och blanda sig med männen på 
samma plats. Det är inte samma sak här i Sverige, här är man 
och kvinna tillsammans. 

 Hos Amal framträder ett påtagligt »ideologiskt dilemma« 
mellan olika retoriska positioner. Hon intar, på samma sätt 
som Goffman (1972) beskrivit när det gäller den stigmati-
serade, en starkt ambivalent hållning inför sig själv. Kvinnan 
inser, för att anknyta till Goffmans betraktelsesätt rörande 
den stigmatiserades självbild, å ena sidan att hon är »fullt nor-
mal«, att hon borde tolereras som en jämlik samhällsmedbor-
gare, men å andra sidan öppnar omvärlden och dess »bedöm-
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ningsmönster« hennes ögon så att hon samtidigt inser att 
hon »faktiskt inte riktigt svarar mot vad som krävs av« henne 
(Goffman, 1972: 16). Å ena sidan är hon, på det sätt som 
hon uttrycker det i citatet ovan, av uppfattningen att »hen-
nes kultur« och därmed hon själv faktiskt är avvikande och 
»främmande« för det svenska samhället. Å andra sidan under-
stryker hon samtidigt att »hennes kultur« och därmed hon 
själv på olika sätt stängs ute från det svenska samhället. »Pro-
blemet är att vi vill, men vi kan inte komma in. Vi försöker, 
försöker och försöker, och så säger de: ›Invandrare, de vill 
inte komma in i samhället‹. Vi försöker, men de vill inte!« 
Samhället är, det inser hon mycket väl, organiserat på ett sätt 
som inte ser till just hennes behov och intressen. Den avgö-
rande frågan är i detta sammanhang varför varken »hennes 
kultur« eller hon själv tillåts passa in i det svenska samhället? 
Hon har själv svar på den frågan, men hon har samtidigt tagit 
till sig av de röster som ständigt talar om för henne att hon 
faktiskt är avvikande så att hon till slut också känner sig själv 
som avvikande. Amal«s dilemma påminner därvidlag starkt 
om den man som jag tidigare berättade om, som kände 
sig personligt påhoppad av den massmediala hysteri som för 
några år sedan kringgärdade frågan om muslimska så kallade 
»hedersmord«. 
 Vad som i samtliga FG-samtal däremot var högst påtagligt 
var ett bland åtskilliga deltagare starkt motstånd mot tenden-
ser till att ensidigt söka »invandrarspecifika« orsaker till mar-
ginaliseringen av personer med utländsk bakgrund, eller att 
»beskylla offret« och »kulturalisera« och etnifiera sociala pro-
blem. Detta motstånd relaterades och riktades vid åtskilliga 
tillfällen till aktuella fall och exempel i massmedierna, såsom i 
de två korta utdrag som här följer. I det fösta av dessa utdrag 
riktar en grupp tjänstemän sin ilska mot ett våldtäktsfall som 
vid tiden för samtalet hade rönt stor uppmärksamhet i riks-
täckande medier. Vad som särskilt hade irriterat dem var den 
association som i den massmediala beskrivningen av detta 
brottsmål hade gjorts mellan brottslighet och »kulturell bak-
grund«. 

Antonio: Apropå kulturer, att man belastar kulturer. Jag 
tänkte häromdagen. Det var det där ganska uppmärksam-
made fallet, den där våldtäkten, som inte var en våldtäkt, 
visade det sig, i Rissne. Där pekades några invandrarbarn ut. 
Det blev skriverier och så där. Samtidigt, eller några dagar 
efter, visade det sig att en högt uppsatt polis tafsade på en 
tjej på en jämlikhetskonferens i USA. Jag menar, då kan du 
ju också påstå att det ingår i hans kultur att göra på det viset, 
eller? [skratt i bakgrunden]. Jag tycker att han är lika avvi-



kande som de andra, när det gäller en viss kultur. Hur skall 
vi göra då? För i det ena fallet är det kulturbetingat och i det 
andra fallet hamnar det lite vid sidan av, det är inte bra och 
så där… 
 Reza: Och integrationsministern kommer med sådana här 
jävla påståenden, till exempel. 
 Alemi: Jag fick konkret den frågan. Som ni vet var de kil-
larna som anklagades för det där kurder. Jag känner deras 
föräldrar och många av oss känner dem också. Då var det 
en journalist som ställde en fråga till mig, som ordförande i 
den kurdiska föreningen: ›Är det här en kultur i Kurdistan?‹ 
Jag sade: ›Nej, de här killarna måste ha blivit smittade av 
svenskar. Så de måste ha tagit efter den här kulturen, för i 
Kurdistan finns inte det där‹.
 Fereshteh: Det är skam till och med.

 I ett annat sammanhang vänder sig politikern Efi på samma 
sätt mot den koppling som tycks ha etablerats mellan brotts-
lighet och »kulturell bakgrund«. Samtidigt berättar hon om 
de omfattande konsekvenser detta slags koppling de facto har 
för hela »invandrargruppen«.

Det finns många svenskar som gör fel. De där poliserna som 
blev mördade, det var ingen som sade att det var svenskar 
som mördat de där poliserna, men så fort en invandrare gör 
något fel kommer hela invandrargruppen att beröras. När en 
terrorist är från ett islamskt land betraktas alla muslimer på 
ett hemskt sätt, dagen efter, på skolan, på jobbet, överallt i 
samhället, i taxin, på bussen, på alla möjliga ställen. Jag blir 
upprörd. Jag menar, vad gör jag här? Jag frågar mig dagli-
gen: Vad gör jag här? Här pratas det jättemycket om mänsk-
liga rättigheter och vi läser dagligen överallt, tittar på TV, 
men ingen pratar…

 Även i detta fall frågar hon sig varför man inte kopplade 
ett aktuellt brottsfall, närmare bestämt de uppmärksammade 
polismord som ägde rum i det östergötska Malexander under 
våren 1999, med gärningsmännens etniska bakgrund. Lik-
som den polis Antonio i utdraget ovan syftade på var samtliga 
gärningsmän i Malexander-målet svenskar. Samtliga aktuali-
serar dessa uttalanden frågan om vem det är som egentligen 
besitter makten att definiera tillvaron i det svenska samhäl-
let. Efi känner sig djupt sårad av att som muslim på detta sätt 
behöva bli »betraktad på ett hemskt sätt«. Det har till och 
med gått så långt att hon dagligen frågar sig själv varför hon 
ens kom till Sverige. 
 Marginalisering innebär många gånger att som människa 
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tvingas kämpa för att »övertyga sig själv och sin omgivning« 
om att ens samhälleliga position beror på »samhällets organi-
sering och inte för att man brister i styrka och vilja« (Hären-
stam, et al. 1999: 18). Marginalisering innebär alltså att 
ständigt tvingas värja sig mot ensidiga resonemang vars ande-
mening är att underordnade får »skylla sig själva«. Vi har 
hitintills kunnat se flera tydliga exempel på hur marginalise-
ring på detta sätt tvingar människor till att ta avstånd från 
»externt definierade, kontrollerande bilder« (Collins, 1990: 
95, e.ö.), bilder av dem själva som stigmatiserar och pekar 
ut. Det är i detta ljus som uttalandena ovan, samtliga präg-
lade av starkt motstånd mot kulturalisering, bör ses, nämli-
gen som försök till att framställa en motbild, gentemot bilden 
av »invandraren« som av naturen passiv, apatisk och missan-
passad, som försök till att återvinna makten att definiera sig 
själv, att se sig själv genom sina egna ögon. Hos vissa män-
niskor uppstår, vilket vi tidigare har kunnat se, situationer 
där motstånd och medvetenhet samsas med uppgivenhet och 
självförnekelse. Istället för faktorer som okunskap och oin-
tresse framträder i FG-samtalen plötsligt samhälleliga snarare 
än individuella faktorer, exempelvis utanförskap, byråkrati, 
diskriminering och stigmatisering, som centrala orsaker till 
det politiska icke-deltagande vi idag möter bland många så 
kallade »invandrare«. Visst förekommer också uttalanden om 
»invandraren« som passiv, apatisk och missanpassad, men de 
dominerar på intet sätt samtalen. Däremot upptar uttalanden 
som »Jag är inte passiv!« och »Det är inte vi som är proble-
met« en betydande del av utrymmet i samtalen. 
 Politikern Maria konstaterar att »[m]ånga som kommer 
hit är ju redan politiskt insatta«. Många av dem har ju, säger 
hon, till och med flytt sina hemländer just för sitt politiska 
engagemangs skull. Anledningen till att de i Sverige väljer 
att distansera sig från politiken är, fortsätter hon, att de ställs 
utanför. De orkar inte fortsätta. »Men det är ju ingenting 
som är självvalt, att man inte är aktiv, utan man åsidosätts 
så många gånger i olika frågor, till slut ger man upp«. Poli-
tikern Mohammad är av samma uppfattning. I ett uttalande 
värjer han sig särskilt kraftfullt mot de röster som låter göra 
gällande att integration handlar om att »medvetandegöra« 
de som skall integreras. 

Det där med att medvetandegöra invandrare: Jag tycker inte 
om det där. De flesta invandrare är medvetna om sin tillvaro. 
Man är politiskt medvetna, till och med. Inte minst de som 
jag känner, de i min krets, afrikaner alltså. Man tror att bara 
för att de inte deltar i valet eller inte har något bra jobb eller 
läser och är totalt frustrerade på grund av det här, diskrimi-



nering och allt det här, att de inte ägnar sig åt någonting 
annat, då är de inte politiskt medvetna. Men jag tycker det 
är tvärtom. 

 Här, liksom i flera andra sammanhang under FG-samtalen, 
ifrågasätts den koppling som ibland görs mellan icke-del-
tagande och politisk omedvetenhet. Mohammad menar att 
vi inte automatiskt får betrakta de icke-deltagande som per 
definition omedvetna. Enligt honom är det snarare tvärtom: 
Icke-deltagande kan vara ett medvetet ställningstagande i en 
utanförskapets situation. 
 Den sista konkreta fråga som ställdes under FG-samtalen 
berörde eventuella förklaringar till varför valdeltagandet är så 
pass lågt i storstädernas ytterområden, och då särskilt bland 
personer med utländsk bakgrund. I flera fall hade frågan 
om valdeltagande aktualiserades redan tidigare, men när frå-
gan ställdes fick den oftast en påtaglig kontrastverkan mot 
det som dessförinnan hade berörts under samtalet, närmare 
bestämt erfarenheter av diskriminering, rasism och utestäng-
ning. Några av samtalsdeltagarna brast till och med ut i skratt 
när frågan ställdes. Deltagarna tog det nämligen som en när-
mast löjlig självklarhet att ju längre ifrån samhället man befin-
ner sig, desto mer begränsade blir ens utåtriktade kontakter 
liksom samhörighet med dominerande värden och normer. 
Med växande utanförskap minskar människors beredvillighet 
att delta i majoritetssamhällets etablerade politiska processer. 
Det går, beklagar sig exempelvis en tjänsteman, i princip inte 
att engagera folk i den förort han arbetar. »Många har sjun-
kit djupt i sin segregation, ensamhet och passivitet. Det hän-
der att man kallar dem till ett möte så kommer de inte. Man 
känner en sådan uppgivenhet hos många«. 
 Föreningsmedlemmen Fatima konstaterar kort att »[s]å 
länge man inte känner sig som svensk är det ju svårare att 
delta, att engagera sig«. Föreningsrepresentanten Abdulwa-
heb följer samma resonemang och drar en parallell mellan 
röstandet i EU-parlamentsvalen och »invandrares« påstådda 
politiska passivitet. »De hängde inte med, det hörde inte till 
dem. Och man kan tolka på samma sätt med invandrare. 
Varför röstar de mindre? Det finns kanske många som inte 
känner sig delaktiga i de beslutprocesserna. Varför skall de då 
gå och rösta?« Politikern Maria instämmer. Hon ser icke-rös-
tandet som i mångt och mycket en konsekvens av att många 
personer med utländsk bakgrund har den erfarenheten att 
»inget händer« eller, som hon själv uttrycker det, av »besvi-
kelsen över att det aldrig sker någon förändring« som inte 
minst tar sig utryck i att »man känner på något sätt att ingen 
bryr sig om oss«. 
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 Ja, varför rösta när man ändå inte ser något hända? Många 
upplevde det som en självklarhet att i denna situation välja 
att inte rösta. Det togs exempelvis för givet i följande samtal 
i en grupp föreningsrepresentanter.

Abdul: Det är precis som vi sade. Delaktigheten: Man kän-
ner sig inte delaktig i de beslutsfattande organen. Det är 
exakt det vi har diskuterat. 
 Mi: Det händer ändå ingenting. Det spelar ingen roll. Jag 
tror att folk tänker så. 
 Hussein: Folk ser, att det händer ju ingenting, oavsett om 
de deltar eller inte deltar. 
 Mi: Det är ingen som märker något ändå. 

 Problemet är dock, det var man samtidigt mycket noga 
med att understryka, inte avsaknaden av samhörighet i sig 
utan de sociala villkor under vilka det görs svårt för delar av 
befolkningen att känna sig samhöriga med samhället. Det är, 
enligt vad man förmedlade, det utanförskap som många per-
soner med utländsk bakgrund tvingas leva i, som banar väg 
för tilltagande misstro, instängdhet och, om man vill kalla 
det så, politisk passivisering. 
 Brist på arbete anförs i detta sammanhang som en av de 
mest avgörande frågorna. Politikern Hasan menar att »[f]olk 
behöver jobba, sedan kan man bli, också när det gäller friti-
den, mer aktiv än när man är arbetslös och besviken«. Målet 
måste, enligt hans mening, vara att: »Man är inte beroende 
av något socialbidrag, att man står på egna ben. Det är en 
ganska grundläggande förutsättning för en effektiv delaktig-
het«. Tjänstemannen Alemi konstaterar i samma anda att 
»folk blir apatiska« av att tvingas gå långtidsarbetslösa, att de 
inte orkar engagera sig vid exempelvis val. Också politikern 
Maria är inne på samma slags resonemang när hon poängte-
rar att icke-deltagande är en ganska rimlig strategi i den situ-
ation som framför allt många arbetslösa befinner sig i. De har 
nämligen så många andra bekymmer att tänka på och enga-
gera sig i. 

För folk har ju andra problem också: Folk går ju arbetslösa, 
de får ju socialbidrag, det är många som aldrig kommer in 
på arbetsmarknaden, som får vrida och vända på sina kronor, 
år ut och år in. Det slår hårt mot ens ork och då orkar man 
inte heller engagera sig riktigt. 

 En för marginaliserade människor självklar strategi kan 
med tiden bli, poängterar flera av FG-deltagarna, att i någon 
mån »självmant« isolera sig i »sin« förening för att där ta 



värn mot all den osäkerhet som arbetslöshet, diskriminering 
och stigmatisering på olika sätt för med sig. Det kan i denna 
utanförskapets situation vara många som faktiskt trivs bättre 
av att isolera sig än att ge sig ut i en osäker omvärld. Fören-
ingsrepresentanten Osman är en av de som beskriver denna 
utanförskapets logik. »Får man inget jobb kommer man att 
hamna på ett visst ställe bara för att fördriva sin tid, för att 
träffa sina landsmän. Det är för att man känner sig tryggare, 
det är därför att man blir diskriminerad«. Politikern Sirus 
menar därför att alla kanske inte är tvingade, utan att vissa 
mer av eget val väljer att bosätta sig i särskilda, »utsatta«, 
»invandrartäta« och »segregerade« områden. Han säger sig 
också ha en viss förståelse för att vissa gör detta val. 

Och samtidigt, man kan ju förstå de som bor i typ Rinkeby 
eller sådana områden, som börjar gå in i samhället, så blir de 
isolerade, det är ingen som vill ta emot dem från början. Det 
är ju klart, de trivs ju bättre med att bo i Rinkeby, med alla 
landsmän och sådant. Så det är ju många problem, inte bara 
just att de är tvingade. Det finns ju de som trivs i att bo där, 
också. 

 Det är, mot bakgrund av de erfarenheter som här och 
i andra sammanhang (Bergman & Swedin, 1982; Lange, 
1996) har dokumenterats av rasism och diskriminering, kan-
hända inte särskilt märkligt med denna slags politiska miss-
tänksamhet och misstro bland drabbade grupper. Det har 
nämligen visat sig att tillit och förtroende tenderar att minska 
med graden av rapporterad diskriminering (Lange, 1996: 
49). Det låga förtroendet avser myndigheter, särskilt politi-
ker, men också arbetsförmedling och Invandrarverket (ibid.). 
Högst troligt är att upplevd diskriminering också har ett sam-
band med ett medvetet politiskt icke-deltagande. Ett cyniskt 
och missnöjt förhållningssätt är i så fall att betrakta som ett 
tämligen »rimligt« och medvetet politiskt ställningstagande. 
»Varför skall vi delta i valet i ett samhälle där vi inte ens hör 
till?«, frågade sig politikern Maria. Det var en motfråga som 
flera av FG-deltagarna reste efter det att jag frågat dem om 
eventuella orsaker till röstskolk bland personer med utländsk 
bakgrund. Tjänstemannen Antonio var en av de som anförde 
detta slags argument.

Om du inte bekräftar människor som finns på plats, och 
säger: ›Vi behöver dig! Vi kan inte bygga det här samhället 
utan dig‹. Så länge den situationen råder, för att ge en kort 
förklaring, så tror jag inte att människor är intresserade av 
att delta. Alltså, varför går du och röstar istället för att gå 
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och kasta papperet mitt på torget? Jo, därför att du känner 
att det här tillhör dig, du känner en viss lojalitet mot samhäl-
let. Men de här människorna, de känner ingen lojalitet. 

 Utifrån flera av FG-deltagarnas synvinkel är det inte alls 
särskilt anmärkningsvärt att många förortsbor idag väljer att 
inte rösta eller att på andra sätt inte engagera sig. Argumen-
tet är att man ju är utanför, befinner sig i samhällets periferi. 
Blir man inte respekterad av samhället, så varför då respek-
tera samhället? Av Antonios uttalande att döma är tillhörig-
het följaktligen intimt förbundet med delaktighet. De som 
inte anses eller som inte känner sig tillhöra samhället deltar 
sannolikt inte heller i dess sanktionerade kanaler för politiskt 
handlande. John Solomos (1991) beskriver i sin studie av 
svarta ungdomar i England ett liknande sätt att resonera inför 
det politiska livet. Slutsatsen i hans studie liknar det förhåll-
ningssätt som här har synliggjorts. »Varför skulle människor 
som blir systematiskt utestängda identifiera sig med det system 
som stänger dem ute?« (Solomos, 1991: 238, e.ö.). I vissa fall 
kan icke-deltagande vara ett slags medvetet politiskt hand-
lande, ett avsiktligt avståndstagande från politik och politiker. 
Politikern Mohammad menar att så särskilt är fallet bland 
många ungdomar med utländsk bakgrund. 

De skiter i utbildning, inte minst när man ser på ungdomar i 
de här segregerade områdena. För de vet att i slutändan heter 
han ändå Mohammed, Mahmud, Said eller något annat. Det 
är samma sak inom politiken, det är inte annorlunda. (…) De 
skulle kunna vara mycket aktiva om de hittar någon mening 
med det här. 

 Tjänstemannen Hiwa har samma erfarenheter av att arbeta 
med ungdomar i den förort han bor och arbetar i. »Här har 
vi åttatusen ungdomar«, berättar han, varpå han ställer sig 
frågan: »När de inte ens har en fritidsgård att vända sig till, 
varför skulle de då rösta?« Han anknyter omedelbart till det 
perspektiv på integration han anlagt tidigare under samtalet. 
»Det handlar igen om att ge och ta. Ger man dem inte en 
fritidsgård, så kan man inte ta deras röster«. 
 En av politikerna, Maha, berättade vid ett tillfälle att hon 
blev helt överrumplad när hon för första gången på allvar 
mötte reaktionen, »Varför skulle man rösta?«, när hon vid 
förra valet försökte få ungdomar att gå och rösta i det område 
hon är bosatt i. Hon berättade att hon hade svårt att begripa 
vad man verkligen menade. Hon begrep, vid tiden för vårt 
samtal, fortfarande inte fullt ut hur de tänkte.



Jag har också varit och pratat med andra, speciellt med ung-
domar. (…) De vet inte ens, inte vad det är, men det är 
nästan som om de inte vet någonting om det. Det är helt 
borta. (…) När det var val pratade jag med några ungdomar, 
några som jag känner, kompisars kompisar och så där. Det 
var absolut…›Nej, vad är det för något?‹ OK, de visste vad 
det var, vad det betyder, men, ›Vad är det? Varför?‹ Vad då, 
varför? Jag blev helt chockad. ›Nej, vi tänker inte…‹ Det var 
liksom helt bortglömt. 

 De ungdomar hon pratat med befann sig i en föreställ-
ningsvärld där det stundande valet, som Maha formulerade 
det, »liksom« var »helt bortglömt«. Det fanns inte med i 
deras bild av samhälleliga dygder och förpliktelser. De visste 
mycket väl vad valet gick ut på, men de uppfattade det helt 
enkelt inte som deras angelägenhet. Hur Maha än försökte 
argumentera lyckades hon inte ta sig igenom till deras före-
ställningsvärld, till det de själva tog för givet. De befann sig 
uppenbart i två parallella förståelsehorisonter, där den ena 
inte står i kontakt med eller överlappar den andra. 

»Det är som i tredje världen!« – 
Demokrati och rasifiering
Många upplever att det finns starka drag av rasism och diskri-
minering i det svenska samhället. Inte bara i samhällets mar-
ginaler, bland nazister och andra fördomsfulla svenskar, utan 
kanske mer allvarligt, hos svenska myndigheter och organisa-
tioner, i skolan, i politiska partier och så vidare. I flera fall 
har man också, mot denna bakgrund av rasism och diskri-
minering, direkt kopplat situationen i svensk demokrati till 
situationen i sina hemländer, på ett sätt som kritiskt granskar 
rådande föreställningar om demokrati och diktatur. Hur kan 
Sverige vara en demokrati när människor i praktiken inte är 
av samma värde, frågar sig många. Sverige är åtminstone inte 
lika demokratiskt för »invandrare« som för resten av samhäl-
let, menar Reza, en tjänsteman.

Sverige är ett vackert land, Sverige är verkligen ett demokra-
tiskt land, jämfört med alla länder i världen, men just när 
det gäller svartskallar är Sverige inte längre lika demokratiskt. 
Och det är det som är problemet. (…) Sverige är inte lika 
vackert för mig. Jag trivs inte i området x, till exempel. Jag 
trivs inte. Om jag t.ex. går där en vacker höstdag på prome-
nad. Jag är orolig att det snart skall komma en polis: ›Vad 
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fan gör han här, svartskallen, klockan fem på kvällen, runt 
bostadsområdet?‹ 

Han poängterar senare under vårt samtal att det i Sverige 
av idag förhärskande förhållningssättet till »invandrare«, eller 
till »svartskallar«, som han väljer att snarare kalla dem, främst 
går ut på att ensidigt anpassa dem till ett i övrigt oförändrat 
svenskt samhälle, oavsett politisk retorik om integration som 
ömsesidig och dubbelriktad process. Den närmast totala brist 
på värdighet som invandrare i realiteten tillerkänns inom 
detta förhållningssätt går, konstaterar han, inte ens att jäm-
föra med det sätt på vilket flyktingar och exempelvis afghaner 
bemöttes i hans hemland, Iran. 

Jag var är från Iran, där det fanns afghaner, flyktingar. Vi 
har inte behandlat folket i Iran, de personerna på det här sät-
tet! Det är inte ekonomin det gäller, att man skall få en fin 
bostad etcetera utan hur den här individen blir respekterad i 
samhället. När Ahmed till exempel gick på torget hade han 
en värdighet. Han visste att han inte hade någonting, men 
det fanns en person som kom och sade hej till den där per-
sonen. Det är den här värdigheten folk inte känner.
 

 En föreningsrepresentant och tjänsteman med afrikansk 
bakgrund drar en parallell mellan de uppenbara svårigheterna 
att som invandrare organisera sig i svenska partier och erfa-
renheter från hemlandet, Somalia.

Tyvärr är det så, inte bara i här i Sverige utan även i Somalia, 
därifrån jag kommer, att man inte skall tänka annorlunda. 
Man skall göra som partiet säger, man skall tänka som man 
där gör. Även i ett demokratiskt land som Sverige säger man 
i teorin att man skall ha rätt att säga vad man tycker, man 
skall ha inflytande, det och det, men i praktiken är det nästan 
samma sak som i en diktatur. Du skall tänka som partiet gör, 
du skall tänka som dina kollegor säger åt dig att tänka, du 
skall på något sätt anpassa dig till vissa ramar. På ett sätt kan 
man fråga sig vad som egentligen är skillnaden!

 Samma koppling mellan det svenska partiarbetet och ett 
icke-demokratisk styrelseskick görs i ett annat samtal med en 
politisk representant från Iran.

Sirus: Och de flesta som kommer hit kommer från olika bak-
grunder, olika länder, där det har varit diktaturer, där det har 
varit en massa problem och krig. Det tar ju lite tid också, å 
den sidan, att komma in i ett nytt politiskt system som är, 



delvis, demokrati. Inte hundra procent, enligt mig i alla fall. 
 Efi: Nej. 
 Sirus: De påstår ju det, vackert, på papperet, att vi har en 
sorts demokrati, men det håller inte jag med om. 
 Magnus: Varför då?
 Sirus: Nej, men det finns ju…En av de grejer som jag 
tycker, personligen, inte är demokrati…När det gäller poli-
tiska partier till exempel. De kör ju sitt eget race, hur de vill. 
Och när man vill säga sitt, som invandrare eller, ja…Passar 
det inte så fryser man ju ut en. Det är ingen demokrati det 
här inte. Det gäller ju förstås inte alla partier, men de flesta 
i alla fall. 

 I ett samtal med en grupp tjänstemän ägde följande ord-
växling rum. Den bristande representationen och det begrän-
sade handlingsutrymmet inom partier och offentlig för-
valtning betraktas som uttryck för ett slags kolonialvälde. 
Förorten de bor i styrs på sätt och vis som ett kolonialt 
samhälle. Jämförelsen ingår uppenbarligen i en daglig jar-
gong bland de deltagande personerna. Samtliga deltagare 
instämde. 

Antonio: Här är det åttio procent som har icke-europeisk 
bakgrund, om man säger så. Ledningen här är bara svenskar. 
Alltså, det är ungefär…
 Alemi: Men de kan ju det här bättre, de är duktigare, de 
lär sig lättare.
 Antonio: Nej. Det fungerar som kolonialmakten i Afrika 
under mitten av 1800-talet. Det är ungefär samma sak. De 
kommer på dagen, mellan åtta och fyra, koloniserar oss, 
säger till oss vad vi skall göra. Sedan går de klockan fyra. 

 En annan person, också han föreningsrepresentant med 
afrikansk bakgrund, jämför vad han uppfattar som partiernas 
och kandidaternas överdrivna politiska kampanjande under 
valrörelserna här i Sverige med den öppna politiska populism 
han mötte i hemlandet. 

De politiska partierna kan ha det bästa program man kan 
tänka sig, men de enskilda representanterna för dessa par-
tier…det är bara nonsens de pratar! De ljuger för oss, för 
nästa dag, när valet är slut, ser vi inte till dem längre! Inte 
tills nästa val. Jag trodde att detta är ett mycket civiliserat 
land, med fackföreningar, avancerad politisk struktur, men 
det var samma sak! I Afrika ser du politikerna en gång var 
femte år, och det är samma sak här. Det är som i tredje värl-
den!
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 En kommunalpolitiker från Irak menar att eftersom invand-
rare i Sverige är något av andra klassens medborgare så fung-
erar inte demokratin som den skall. Situationen liknar, häv-
dar han, närmast den som råder för kurderna i Irak. 

Khabat: Jag är kurd. Jag har kämpat i Irak, mot den irakiska 
regimen. Jag var tvungen eftersom jag var kurd. Jag var 
andra rangens medborgare i Irak. Förstår du mig? Jag var 
politiskt aktiv i Irak. Det var mycket hårdare än i Sverige. Där 
kunde man leva också. Man kunde skaffa mat, ha en lägen-
het. Om du inte blandade dig i politiken var allting lugnt. 
Kurderna var en slags andra klassens medborgare. Därför att 
i den irakiska regimen är det arabiska, det arabiska språket 
som är officiellt. Men det är likadant i Sverige. Om man tän-
ker på invandrare, som jag till exempel, så är vi också andra 
klassens medborgare. Jag tycker att alla invandrare är andra 
klassens medborgare. Om det fanns möjligheter skulle jag 
kunna organisera alla invandrare och på något sätt kämpa 
mot det här mjuka förtrycket…Vi är också andra klassens 
medborgare, som irakier, iranier och turkar. Men det här är 
på parlamentariskt, demokratiskt sätt. Allt går fungerar som 
en demokratisk process. 
 Magnus: Frågan är hur det kan fungera, egentligen. 
 Khabat: Hur? 
 Magnus: Hur det kan fungera? Ett formellt demokratiskt, 
parlamentariskt system, där det fortfarande finns andra rang-
ens medborgare: Det borde ju vara en motsägelse…
 Khabat: Det är inga fantasier jag tänker på. I praktiken är 
det så! 

 Denna typ av resonemang grundar sig på många års erfa-
renhet av politisk verksamhet och politiskt engagemang i det 
svenska samhället och inte på okunskap och ointresse. Jämfö-
relsen mellan den rådande politiska situationen i å ena sidan 
Afrika eller i Irak och i å andra sidan Sverige, må vid en första 
anblick förefalla allt för hårdragen, men den kan i själva ver-
ket också ses som uttryck för en rimligt sofistikerad analys. 
Detta gäller även om den lätt kan viftas bort som nonsensar-
tad eller som uttryck för en cynisk, irrationell och illegitim 
inställning till det politiska livet, eller, som Anders Lange 
har formulerat det, uttryck för »den politiska kultur och 
de erfarenheter av myndigheter som man haft med sig från 
ursprungslandet« (Lange, 1999: 88). Att på det sätt som 
gjordes i flera av FG-samtalen, ställa de vanligtvis fastlåsta 
beteckningarna »demokrati« och »diktatur« på ända är inte 
per definition tecken på »okunskap«. Tvärtom bygger det 
på både egna upplevelser och ofta uppenbarligen en ganska 
adekvat analys.



Etnicitet har under 1990-talet kommit att bli ett nytt klass-
märke. (SOU 2000: 1, s. 228)

Invandrare tenderar att uppfattas som avvikande redan från 
början och segregeras eller diskrimineras inom alla samhälls-
sfärer; när man söker bostad och arbete, på dagis och i 
utbildningssystem, i relation till socialtjänst och sjukvård och 
så vidare. Man uppfattas som främmande i sig, opassande 
och olämplig. (Ålund & Karlsson, 1996: 57)

Rasifiering och icke-deltagande
Genom majoriteten av de FG-samtal som genomförts för 
denna rapport har en påtaglig skepticism inför myndigheter 
och politiker löpt som en röd linje. Denna skepticism visade 
sig snart ha flera bottnar och ta sig flera olika uttryck. Såväl 
under, som före och i samband med samtalen var det bland 
deltagarna många gånger ett outtalat antagande att politiker 
och myndigheter sysslar med att förhala, disciplinera och 
kontrollera. I en anda av skepticism vävdes under samtalens 
gång en rad olika berättelser och erfarenheter samman till en 
sammanhängande och mer eller mindre enhetlig bild, som 
bottnar i en gemensam och specifik politisk erfarenhetshori-
sont. De teman som tillsammans antyder denna erfarenhets-
horisont sammanjämkas till en komplex dynamik av politisk 
marginalisering. Denna gemensamma och specifika erfaren-
hetshorisont tjänar som ett prisma genom vilket enskilda 
medborgare betraktar omgivande värld. Apati och passivitet 
är ett rimligt inslag i den politiska vardagen (jfr Eliasoph, 
1998). Man skall inte låta sig förvånas eller överrumplas av 
kommentarer som »Varför skulle man rösta?«
 Många av de erfarenheter jag mött under FG-samtalen 
motsvarar i stora drag resultaten i flera tidigare studier av 
olika marginaliserade grupper, inte minst av arbetslösa och 
ungdomar (Bruhn, 1999; Härenstam, et al. 1999; Möller, 
1999). Fenomen som politikerförakt, skepticism, apati och 

Politisk marginalisering 
och där bortom?
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passivitet är inte per definition etniskt eller kulturellt beting-
ade, men däremot i hög grad erfarenhetsbaserade. Det är 
högst angeläget att närmare granska de mer generella mar-
ginaliseringsmekanismer som försätter dessa grupper i en 
politiskt »marginell« position. Vissa av den politiska margi-
naliseringens processer kan dock inbegripa starkt etniskt ute-
stängande drag, som stigmatisering eller etnisk diskrimine-
ring på arbetsplatser eller i politiska partier. 
 Jan Teorell och Anders Westholm betraktar »invandrarnas 
politiska utanförskap« som »vår tids mest dramatiska för-
ändring av den politiska jämlikheten i Sverige« (Teorell & 
Westholm, 1999: 42). De växande klyftor de funnit mellan 
infödda och personer med utländsk bakgrund tycks, kon-
staterar de, inte kunna förklaras av en bland personer med 
utländsk bakgrund »särskild oförmåga att ta sig fram i det 
politiska skranket«. De ställer sig istället frågan: »Är det i stäl-
let så att skranket är för högt?« (ibid.). Det mesta av diskus-
sionerna under FG-samtalen har förts just på temat »skran-
ket är för högt«. En av de berättelser som i samtalen har löpt 
parallellt med alla övriga berättelser har pekat på ett utbrett 
utanförskap bland personer med utländsk bakgrund och en 
svår känsla av osäkerhet om huruvida man verkligen »hör 
till« samhället eller om man faktiskt är inviterad till att delta i 
samhällslivet. De flesta av deltagarna har personliga eller nära 
erfarenheter av rasifiering från samtliga av samhällets olika 
sfärer; på arbetsplatsen, i massmedia, i politiska partier, av 
myndigheter, i skolan, i grannskapet och i förskolan. Några 
av deltagarna talar öppet om förekomsten av en utbredd och 
vardaglig form av rasism i det svenska samhället. Det stigma 
som ens »bakgrund« här i allt väsentligt innebär är något som 
man i vardagslivet tvingas att på något sätt förhålla sig till. I 
samtalen antog strategierna oftast formen av öppet motstånd 
mot uttryck för stigmatisering, men flera exempel i samtalen 
vittnade samtidigt om vad som kan kallas »symboliskt våld« 
(Bourdieu, 1977) och om hur en negativ självuppfattning 
successivt kan utvecklas. 
 Det är kring erfarenheter av just detta slag som diskus-
sionen om politisk marginalisering i mångt och mycket bör 
kretsa. Flera av FG-deltagarna har utifrån olika positioner 
rest frågan om man som medborgare inte blir respekterad i 
samhället, varför skall man då i sin tur respektera samhället 
genom att lydigt lyda gällande normalisering, delta på ett 
formellt plan i val och villigt ta del av samhällsinformation 
uppifrån? Frågeställningen framstod som retorisk. Det före-
föll som självklart att kränkningar i vardagen till slut gör per-
soner med utländsk bakgrund politiskt apatiska och »pas-
siva«. 



 Vid sidan av dessa berättelser om diskriminering och stig-
matisering utgjorde berättelser som på olika sätt lyfte fram 
det man uppfattade som en klyfta mellan retorik och praktik 
en i samtalen stark och genomgående trend. Det är, har 
bland andra Norman Fairclough konstaterat, kring detta 
slags parallella föreställningar om retorik i relation till kon-
kret praxis som »politik« i allmänhet kretsar. »Det är delvis 
det faktum att det uppstår glapp mellan retorik och verk-
lighet, och att det görs synligt för medborgarna, som gör 
politik till något möjligt såväl som något oundvikligt« (Fair-
clough, 1999: 155, e.ö.). I samtalen fördes en stundtals hård 
politisk kamp om företrädet att uttolka idag rådande poli-
tiska föreställningar och praktiker om demokrati, integration 
och lokal förankring (jfr Skeggs, 1999). Det »demokratiska 
samhället« utmanades i flera olika sammanhang och beteck-
nades snarare som något retoriskt, än som något praktiskt 
förverkligat.
 Man predikar idag i politiska och andra sammanhang inte-
gration, men det som i praktiken krävs är, konstateras det, 
underordning och anpassning på givna och dominerande vill-
kor. Integration är som begrepp fortfarande förknippat med 
»svartskallar« och »invandrare«. Integration i retoriken och i 
praktiken är, lyfte flera av deltagarna fram, två helt olika saker. 
Vackra integrationspolitiska program finns det gott om. Det 
grundläggande problemet är, hävdar man, att dessa program 
egentligen aldrig genomförs. Partierna verkar, är det flera 
som understryker, vara mer angelägna om att inför stun-
dande val bedriva ett framgångsrikt kampanjarbete, än om 
att verkligen föra en dialog med medborgarna. Det är över 
huvud taget svårt att veta var reella politiska skillnader före-
ligger mellan politisk »höger« och politisk »vänster«. Det gör 
det svårt eller kanhända meningslöst att ens ta ställning till 
något av rådande politiskt alternativ. Man predikar visserli-
gen inflytande »underifrån«, men makten utövas fortfarande, 
det är mångas definitiva övertygelse, i praktiken »uppifrån«, 
av politiker och tjänstemän. Åtskilliga berättelser vittnar om 
hur legitimitet och förankring i politisk praxis lätt hamnar 
i konflikt med handlingskraft och effektivitet som överord-
nade politiska ledstjärnor. 
 Åtskilliga FG-deltagare kände sig inte alls representerade 
av »sina« politiska »representanter«. Den politiska represen-
tation som det i sammanhanget lämnas rum för, upplevs mer 
som ytlig och koopterad än som reell och verkande på 
sina egna villkor. I samtalen menade flera av de politiska 
representanterna först, ganska instinktivt, att det inte finns 
några problem med att »ta sig fram« inom partierna. Senare 
omnämnde de däremot allt tydligare de hinder som kan möta 
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personer med utländsk bakgrund inom partierna. Dessa erfa-
renheter vittnar exempelvis om att frågor om »integration« 
inom partierna är något som »invandrare« själva tvingas ta 
hand om. 
 Det »demokratiska samhället« upplevdes alltså, på det hela 
taget, som på olika sätt åtskiljande, marginaliserande och 
rasifierande. Flera jämförde till och med svensk demokrati 
med politiska system i de diktaturer som de som regel tidi-
gare tvingats lämna. Huruvida föreställningar som dessa är 
att betrakta som »sanna« eller »falska« är i detta samman-
hang av underordnad betydelse. Den huvudsakliga poängen 
är nämligen att föreställningar som dessa tillsammans har bil-
dat en slags erfarenhetshorisont som utgör ett erfarenhetsba-
serat »sätt att se« på samhälle och politik. Dessa föreställ-
ningar har sina egna praktiska konsekvenser för integration 
och politiskt handlande. Vad som också kan vara värt att 
notera är att kritiska och skeptiska reflektioner av det slag 
som här anförts har gjorts vid i princip varje FG-samtal. 
Vad som vanligen tolkas som en slags politisk apati har i allt 
väsentligt sina rötter i denna samlade bild av politiker- och 
myndighetsskepticism. Den måste ses som ett mer eller min-
dre känt och mer eller mindre adekvat avståndstagande. Poli-
tiskt icke-deltagande kan i detta sammanhang vara en helt 
rimlig politisk strategi. Denna strategi kan, åtminstone i vissa 
fall, vara ett uttryck för missnöje och medvetet motstånd, 
och blir då till en politisk handling i sig. Politisk marginali-
sering är med andra ord som process nära knuten till flera 
andra marginaliseringsprocesser. Sammantaget framställs och 
placerar dessa processer »invandrare« vid sidan av och i sam-
hällets marginaler. Delaktighet i politiska processer är på så 
sätt intimt sammanflätat med känslan av tillhörighet, eller 
snarare känslan av icke tillhörighet. Varför delta i ett samhälle 
som man inte »tillhör?« 
 «Politisk apati är«, kan konstateras, »en aktivitet, inte ytter-
ligare ett samhällsproblem som skall reformeras bort, inte 
en oönskad ›människotyp‹ som borde omsocialiseras« (Wäs-
terfors, 2000). Idag dominerande tankesätt som framställer 
icke-deltagande medborgare som i grunden »passiva« tende-
rar att normera »deltagandet« och att samtidigt stämpla icke-
deltagandet såsom något avvikande och problematiskt i sig 
självt, ja rent av patologiskt och odemokratiskt (Dahlstedt, 
1999). Det uppvisade beteendet, att till exempel inte rösta, 
blir på så sätt en slags brist på det annars »normala«. Icke-
deltagande benämns exempelvis i denna anda som »invand-
rargruppernas bristande politiska deltagande« (Dahlström, 
1999). Eller, för att exemplifiera med den rubrik som fick 
inleda en Expressen-artikel om 1998 års val, »Bara var tredje 



invandrare röstade« (Expressen, 99/04/18). Vi kunde lika 
gärna inte utan skäl, precis som tjänstemannen Alemi gör, 
vända på resonemanget och se de plikttrogna medborgare 
som trots allt går och röstar som det verkliga »demokratiska 
problemet«. »Invandraren röstar inte och struntar i politi-
ken. Svensken röstar och struntar i politiken. (…) De är lika 
odemokratiska! De är mycket mer odemokratiska, för att de 
kan det där, de är medvetna icke-demokrater«. 

Politikens skyltfönster, politikens bakgård
Vi tycks i Sverige allt mer röra oss mot det slags politiska 
läge som Nina Eliasoph (1998) så väl beskriver i sin studie av 
amerikansk politisk apati, Avoiding Politics. I en av Demokra-
tiutredningens volymer fastslog exempelvis statsvetarna Mar-
tin Bennulf och Per Hedberg att den tidigare så starkt för-
ankrade föreställningen om röstandet som en medborgerlig 
plikt, allt mer håller på att urholkas: »Väljare känner inte 
längre att det är en plikt att rösta, och de som har de minsta 
incitamenten att göra så avstår därför« (Bennulf & Hedberg, 
1999: 122). I sin bok beskriver Eliasoph (1998) en domine-
rande politiskt hållning som var starkt präglad av anti-politik, 
apati och tystnad. I offentliga sammanhang blir, skriver hon, 
politiskt engagemang och politisk diskussion snarast syno-
nymt med att vara besvärlig och pinsam. Oftast möts dessa 
försök till seriös politisk diskussion med tystnad. 
 För att närmare analysera denna form av politisk apati 
använder hon sig av den distinktion som Erving Goffman 
(1959) gjort mellan å ena sidan »frontstage«, den offentliga 
»politiska« scenen, och å andra sidan »backstage«, den mer 
intima och »privata« scenen eller sammanhanget. Eliasoph 
(1998) kunde, något förbryllad, notera att ju mer »back-
stage« hon rörde sig, tillsammans med de amerikanska med-
borgarna, på politikens bakgård, desto djupare och mer nyan-
serade blev deras politiska resonemang. Ju mer »fronstage« 
hon rörde sig, så att säga närmare politikens skyltfönster, 
desto mer ersattes dessa diskussioner kring frågor av »all-
mänintresse«, till exempel om rättvisa och fördelningspolitik, 
av frågor kring medborgarnas snävt definierade egenintresse. 
Eliasoph kunde samtidigt konstatera att »offentlighet« och 
»politik« bland medborgarna i regel förknippades med till 
synes eviga strider mellan organiserade egenintressen, med 
korruption och systematisk kortsiktighet. Här, invid politi-
kens skyltfönster, var det de antipolitiska förhållningssätten 
som togs för givna. Varför ens befatta sig med dessa, inom 
»politiken« föga glamourösa inslag, när man istället kan dis-
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kutera något mer betydelsefullt, exempelvis countrymusik? 
 Jag tycker mig i FG-samtalen kunna skönja ett liknande 
mönster som det Eliasoph beskriver i sin bok. Vid mina inle-
dande kontakter med folk »på fältet« förknippades jag i flera 
fall, vanligen bland föreningsrepresentanter och -medlem-
mar, med just det slags cyniska betraktelsesätt på politik och 
offentlighet som Eliasoph funnit i sin studie. Trots att sam-
talen vid dessa inledande kontakter skedde på bakgården, på 
»tu man hand«, befann vi oss på något sätt ändå i ett slags 
skyltfönster, där jag vid upprepade tillfällen misstänkliggjor-
des och associerades med byråkrati, övervakning och kon-
troll och där åtskilliga av de jag samtalade med var skeptiska 
och tveksamma till sina egna kunskaper om »politik«. Flera 
menade undflyende att jag istället kanske borde kontakta 
någon annan, någon som är mer »insatt i politik«. Däremot 
fungerade FG-samtalen i någon mån som en slags bakgård, så 
som Eliasoph beskriver den. Där var stämningen mer intim, 
deltagarna kände vanligtvis varandra och situationen öpp-
nade upp för en stundtals djuplodande och seriös diskussion 
kring en rad allmänna frågor. Även de som inledningsvis varit 
starkt tveksamma till att delta i FG-samtalen, just med före-
vändningen att de inte var tillräckligt »insatta i politik«, hade 
oftast många insiktsfulla synpunkter på »politik« i meningen 
vardagliga erfarenheter av exempelvis rasism och diskrimine-
ring. Detta samtidigt som de vanligen helt ville ta avstånd 
från »politik« i meningen valrörelser och partipolitik. 
 Tjänstemän och politiska representanter visade sig däremot 
vid inledande kontakter oftast inte vara riktigt så skeptiska 
som föreningsrepresentanter och -medlemmar varit. Flera 
av dem visade under dessa inledande samtal snarare en viss 
glädje över att ens ha kontaktats än några direkta tecken på 
skepticism. Detta mönster beror sannolikt på att såväl tjäns-
temän som politiska representanter i sina professionella och 
politiska roller dagligen är verksamma i ett slags politiskt 
skyltfönster, där det är kortsiktighet och strider mellan egen-
intressen som dominerar, framför kritisk och ifrågasättande 
diskussion. Flera av deltagarna har nämligen, vilket vi tidigare 
kunnat se, uttryckligen konstaterat att de öppna diskussioner 
som fördes under FG-samtalen i regel inte förs i »deras« poli-
tiska parti. Eftersom mycket av tiden där går åt till att leve-
rera snabba svar och inövade fraser, blir det inte så mycket 
utrymme över för eftertanke och reflektion. Under FG-sam-
talen tog de däremot tillfället i akt att framföra en stundtals 
mycket skarp kritik, också mot sig själva och mot sin politiska 
eller byråkratiska position. I flera sammanhang hamnade de 
i en position någonstans mitt emellan de båda »scenerna«, 
i ett dilemma mellan å ena sidan inövade fraser och å andra 



sidan kritik och reflektion. Det var inte minst ett korstryck av 
detta slag som synliggjordes med den ambivalenta hållning 
som flera politiska representanter hade i »representationsfrå-
gan«. Å ena sidan hävdade de ju att det inte finns några pro-
blem med att ta sig in i partiet, å andra sidan finns det, kunde 
de senare konstatera, faktiska problem med att ta sig in eller 
ges utrymme. 

Bortom politisk marginalisering
Hur kan man nå bortom den politiskt »marginella« position 
vars konturer här så klart har antytts, genom tydligt uttryckta 
erfarenheter och synpunkter? Man kan inte, på det sätt som 
gjorts i Demokratiutredningens slutbetänkande (SOU 2000: 
1), enbart betrakta invandrarskap som »ett nytt klassmärke«, 
precis som om det vore fråga om en slags underordning – 
klass – som idag har ersatts av en annan – etnicitet. Tvärtom 
måste man koppla de mekanismer av marginalisering som 
fungerar längs klassmässiga åtskillnader till de som fungerar 
längs etniska linjer (Winant, 1994). Man måste därtill synlig-
göra de betingelser som fortsatt ger etnicitetsdimensionen en 
roll som särskiljande när det gäller medborgarskap och till-
hörighet. Man måste undvika att oreflekterat lyfta fram etni-
citeten såsom överordnad förklaringsgrund för samhälleliga 
fenomen (Sollors, 1989). 
 Den demokrati som vi idag känner institutionaliserades för 
ett specifikt geografiskt område – en stat – och för en spe-
cifik befolkning – en nation eller kultur (se Cohen, 1999). 
Demokratin har därför i många fall tenderat att, som John 
Crowley (1995) har uppmärksammat, inbegripa vissa, mer 
eller mindre starka, monokulturella och rasifierande drag. 
»Ju mer integrerat en politisk gemenskap är, desto mer slutet 
tenderar det att vara för nyanlända« (Crowley, 1995: 163, 
e.ö.). Liberal demokrati och dess devis om politisk jämlikhet 
antas idag förhindra formellt och öppet rasistiska inslag, men 
den specifika maktordning som demokratin inrymmer har, 
vilket jag tidigare berört, starkt förankrade, rasifierande prak-
tiker och tendenser. Trots att demokrati, enligt idag rådande 
föreställningar, är ett politiskt system som inte öppet för-
trycker och formellt utestänger stora delar av befolkningen, 
så intar olika grupperingar i dess specifika maktordning ändå 
högst o(jäm)lika positioner och har o(jäm)lika förutsätt-
ningar att i praktiken påverka samhällslivet. Dessa praktiker 
har i många fall gjorts så »naturliga« att de med tiden fram-
stått som oundvikliga karaktärsdrag hos demokratin självt (jfr 
Billig, 1995). 
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 Det finns visserligen en retorik om politisk jämlikhet, 
om att alla samhällsmedborgare har samma möjligheter att 
påverka samhällsutvecklingen, men i praktiken råder ingen 
dylik politisk jämlikhet. Robert Park gjorde på 1920-talet 
följande iakttagelse om tillståndet i den amerikanska demo-
kratin. Han menade att »det demokratiska samhället bröt 
samman« i samband med att »Orientalerna« invandrade till 
landet. Varför: »Det var då inte längre möjligt att behandla 
Orientalerna som individer. De vägrade att assimilera sig« 
(Park, 1950: 259, e.ö.). Många av de som deltagit i FG-sam-
talen erfar att de, liksom de »Orientaler« Park talat om, inte 
alls behandlas som jämbördiga individer, utan snarare som 
avvikande, som anomalier i det svenska samhället. Formell 
politisk jämlikhet framstår därför, i mångt och mycket, som 
en abstrakt företeelse. Rent konkret är »invandraren« alltjämt 
stigmatiserad och diskriminerad. Vi måste närmare under-
söka hur demokratiska spelregler bidrar till att upprätthålla 
etniska tudelningar och hur de fungerar parallellt med ten-
denser som uppenbart står i motsatt förhållande till demo-
kratins ursprungliga ideal och visioner (Myrdal, 1944). Hur 
konstrueras »invandrare« inom svensk demokrati, på sätt 
som underförstått stigmatiserar och pekar ut? Hur samverkar 
svensk demokrati med rasifiering och diskriminering? 
 Man måste i diskussionen om etnicitet och politik i högre 
grad fokusera på marginaliserande mekanismer, snarare än på 
deras praktiska konsekvenser, verkande i sig och som tillstån-
det av att vara marginaliserad, till exempel icke-deltagande. 
Av vad som framgått i denna rapport är det nämligen i hög 
grad genom mekanismer av detta slag som personer med 
utländsk bakgrund blir eller tvingas till att bli ovilliga, pas-
siva, okunniga och segregerade. Den stigmatisering och dis-
kriminering som rapporterats i enskilda människors vardags-
liv får stundtals till följd att de självmant marginaliserar sig 
eller marginaliseras också inom politiken, att de exempelvis 
väljer att inte rösta. Denna politiska marginalisering bidrar i 
sin tur till att vidmakthålla rådande maktförhållanden, efter-
som makten alltjämt förblir ojämnt fördelad (Dahlstedt, 
2000). Denna politiska marginalisering är dock inget statiskt 
förhållande, utan den är ett resultat av en maktordning i stän-
dig förändring (Rex, 1996). En av de främsta politiska upp-
gifterna, således, är idag att komma till tals med de margina-
liserande processer som har beskrivits i denna rapport, mer än 
att hantera de yttringar som dessa marginaliserande proces-
ser tar sig. 
 Man måste fokusera och verkligen förstå det »sätt att 
tänka« som gör det i någon mån rimligt och kanhända stra-
tegiskt att inte diskutera »politik« och att ställa sig utanför 



»offentligheten«. Tycker man sig som stigmatiserad under 
åratal inte kunna se några reella sociala och politiska föränd-
ringar, några politiska åtgärder som substantiellt förändrar 
ens vardagsliv, bara valrörelser och ständiga löften, får man 
inget arbete, trots hundratals sökta arbeten, blir man inte ens 
insläppt på en krog och uttittad på offentliga platser, är inci-
tamentet för att över huvud taget informera sig om det poli-
tiska systemet och engagera sig i dess officiella politiska pro-
cesser sannolikt inte särskilt stort. Det fullt »rimliga« i att, 
som i detta fall, inte delta kan inte omedelbart avfärdas som 
en per definition oinformerad, odemokratisk och samhälls-
farlig handling. Kritiska synpunkter och erfarenheter av det 
slag som exempelvis framförts i denna rapport kan heller inte 
ogiltigförklaras och avfärdas som »okunskap« eller som en 
följd av »avvikande kulturmönster«. Ett sådant betraktelse-
sätt uttrycker snarast en vardagsrasistisk tankelogik (Essed, 
1991). Det gäller i detta sammanhang att tydligt synliggöra 
marginaliserade gruppers egna perspektiv och erfarenheter 
och att anpassa monokulturella drag inom institutioner och 
samhällsstrukturer till samhällets reella, mångetniska sam-
mansättning (se Kamali, 1997; Tesfahuney, 1999). Det räcker 
följaktligen inte med att, som man idag gör i allt större 
utsträckning, tala om att »dialog är vägen« (SOU 2000: 1, 
s. 29), som om politisk marginalisering automatiskt löses 
genom »mer dialog!« Det är en problembild som de flesta 
idag kan ställa upp på. Detta sätt att resonera förändrar däre-
mot inte grundvalarna för reell politisk marginalisering (se 
Fairclough, 1999). Det krävs mer av reell maktdelning och 
demokratisk representation än av mer eller mindre till intet 
förpliktigande »mer dialog«. Om marginaliserade grupper 
inte är närvarande där lösningar diskuteras på »deras« pro-
blem, så kommer de beslut som fattas sannolikt inte att reflek-
tera just »deras« intressen och perspektiv (Young, 1990). 
 Allt detta leder fram till den i sammanhanget avgörande 
frågan om hur en mångetnisk demokrati kan gestaltas (se 
Rex, 1996). Denna fråga förutsätter en medveten och lång-
siktig politisk kamp över samtliga samhällssfärer, det vi vanli-
gen talar om som politik, ekonomi och civilt samhälle (Dahl-
stedt, 2000). En sådan integrationspolitik måste, inte bara 
i retoriken utan även i praktiken, riktas mot samtliga sam-
hällsmedborgare och samhälleliga sfärer, inte enbart mot 
»invandrare« och »invandrartäta« områden. På ett djupare 
plan handlar det om att föra upp frågan om medborgarska-
pets fulla realiserande i det samtida mångetniska samhället på 
den politiska dagordningen. Frågan om medborgares reella 
villkor i samhället, i sociala, ekonomiska och politiska termer, 
blir i dagens samhälle allt mer akut. Att i grunden förändra 

DEL 5: MARGINALISERINGENS POLITISKA KONSEKVENSER 105



106 UTANFÖR DEMOKRATIN?

attityder och synsätt på det inter- och transkulturella bland 
majoritetsbefolkningen är, liksom att ändra nuvarande repre-
sentationsformer, en uppgift minst lika angelägen för varje 
lyckad integrationspolitik som att »invandrarna« skall lära sig 
svenska. Utmaningen för varje mångetnisk demokrati består 
idag i huvudsak av att upplåta ett större utrymme för poli-
tiskt deltagande bland samtliga delar av befolkningen, paral-
lellt med att samtidigt skapa, bibehålla och offensivt vidareut-
veckla en statligt initierad jämlikhets- och integrationspolitik, 
med siktet inriktat på ett jämlikt medborgarskap, inte bara 
i formella termer utan också i dess reella innebörder (Rex, 
1988). Först då kan den slags »politiska dialog« mellan fria 
och jämlika medborgare, som det exempelvis talas om i En 
uthållig demokrati! (SOU 2000: 1), Demokratiutredningens 
slutbetänkande, realiseras och fungera som ett den månget-
niska och mångkulturella demokratins fundament. 
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Introduktion. Presentation av mig själv, av mina intressen 
och uppdraget från Integrationsverket. Kort presentera syftet 
med och spelreglerna i samtalet. Det samtalet kommer att 
kretsa kring är frågor om integrationspolitik, demokrati och 
inflytande. Fokus är på hur Ni har uppfattat att det förhåller 
sig, på just Era erfarenheter och upplevelser i dessa frågor. 
Berätta, var och en av Er, gärna olika berättelser och infalls-
vinklar. Det är Era ord som är viktiga, inte mina. Det är 
ingen intervju, i den bemärkelsen, utan ett samtal mellan Er. 

• Idag talas det i medier och i en del andra sammanhang 
mycket om betydelsen av etnisk mångfald. Det diskuteras 
också allt mer om begrepp som segregation och integra-
tion. Vad betyder dessa begrepp för Dig själv?

• Hur upplever Du mediers berättande om invandrare och 
integrationsfrågor? 

• Fundera över vilka goda integrationspolitiska insatser som 
gjorts i området. Finns det eventuellt några områden eller 
frågor som inte berörts i tillräckligt hög grad bland dessa 
insatser? 

• Vilka är Dina erfarenheter av demokrati och inflytande i 
Sverige? Vilka möjligheter finns det att faktiskt påverka sin 
tillvaro, exempelvis att påverka politiska beslut?

• Vilka kanaler är användbara när det gäller att påverka sin 
tillvaro? 

• Vilket utrymme tror/upplever Du att representanter med 
utländsk bakgrund har i till exempel politiska församlingar? 
Hur menar Du att de behandlas av sin omgivning?

• Vilken roll bör politiker och tjänstemän ha när det gäller 
att befrämja integration i samhället? 

* Vilka erfarenheter har Du själv av lokalt föreningsarbete? 
Är det en framgångsrik väg till makt och inflytande? 

* Hur kommer det sig att till exempel valdeltagandet är så 
lågt i förortsområden, särskilt bland personer med utländsk 
bakgrund?

• Vad anser Du kan/bör göras för att öka det politiska del-
tagandet? Vad har gjorts? Har det fungerat? 

Bilaga 1: 
Samtalsschema för fokusgrupper












