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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





Inledning

Rapportens olika delar kan svårligen sammanfattas i en enda 
»helhet« men de olika delstudierna riktade mot olika stu-
dieobjekt (valdeltagandet, invandrarnas föreningar, partierna, 
enskilda informanter/experter) lyfter var för sig fram olika 
frågor essentiella för studiens huvudtema »Valdeltagande och 
politisk delaktighet för kommuninvånare med utländsk bak-
grund«. Här redovisar vi kortfattat kommunens strukturella 
karaktäristika och delstudiernas huvudsakliga resultat, dvs. 
utifrån valdeltagandets, invandrarföreningarnas, partiernas, 
tjänstemännens och frivilligorganisationeras perspektiv.
 Örebro har en lägre andel utrikes födda från Norden och 
en väsentligt högre andel utrikes födda från Asien och Afrika 
än riksgenomsnittet. Starkt representerade är Bosnien-Herce-
govina och Jugoslavien i Europa, Turkiet, Iran, Irak, Syrien 
och Libanon i Västasien samt Somalia och Etiopien i Afrika.
 Kommunen är etniskt segregerad på det sätt att invand-
rarandelen av befolkningen i de fjorton kommundelsnämn-
derna kan kategoriseras i tre grupper: en med låg andel 
invandrare, en med hög andel invandrare och en mellan-
grupp.
 Kommundelsnämnderna med låg andel utrikes födda, 
under sex procent, utgörs dels av de fyra landsbygdskommun-
delarna och dels av Örebros mest välmående kommundel, 
Adolfsberg-Mosjö. De få invandrare som bor här är främst 
från Norden och Tyskland.
 De fyra kommundelsnämnderna i mellangruppen, 8–10 
procent utrikes födda, har ett betydande inslag av nordiska, 
främst finska, invandrare – dessa och deras barn utgör ca 40 
procent av samtliga invandrare och barn till invandrare.
 De fem kommundelsnämnderna med hög andel utrikes 
födda, 15–25 procent, har till övervägande del invandrare 
från Bosnien-Hercegovina, Jugoslavien, Turkiet, Iran, Irak, 
Syrien, Libanon, Somalia och Etiopien.
 Invandrarna är inom de fem invandrartäta kommunde-
larna i huvudsak koncentrerade till sex stora hyresrättsområ-
den ägda av det kommunala bostadsbolaget ÖrebroBostäder, 
ÖBO, som har 70 procent av hyresrättsbeståndet i kommu-
nen. Dessa områden är Vivalla, Varberga, Baronbackarna, 
Markbacken, Oxhagen och Brickebacken. 
 De invandrartäta bostadsområdena karaktäriseras av avse-



värt lägre förvärvsintensitet, större andel vuxna med social-
bidrag, högre total och öppen arbetslöshet samt större andel 
lågutbildade och mindre andel högutbildade än i kommunen 
i genomsnitt.
 Olika invandrargrupper är i olika grad knutna till speciella 
områden. Bosnierna finns främst i Baronbackarna, Mark-
backen, Oxhagen och i två områden utanför de fem invand-
rartäta kommundelarna. Invandrarna från Turkiet och västra 
Asien har en stark koncentration till Varberga – en tredjedel 
av alla från Turkiet bor där. Mycket talar för att det är i 
huvudsak assyrier/syrianer. Det kan också antas att dessa i 
hög grad blivit svenska medborgare. I övrigt visar Turkiet 
höga andelar i Brickebacken, Vivalla och Oxhagen. Örebros 
invandrare från Afrika, där somalierna sannolikt dominerar, 
bor främst i delar av Vivalla, Baronbackarna, Markbacken och 
Oxhagen. Iranierna avviker från övriga länder i västra Asien 
genom att de är relativt jämnt spridda över de nio kommun-
delarna.
 Valdeltagandet allmänt i Örebro ligger över riksgenom-
snittet och ligger även högt vad gäller befolkningsmässigt 
jämförbara kommuner. Valdeltagandet har dock minskat i 
lika hög grad som i riket i övrigt. Valdeltagandet i kommu-
nalvalet i Örebro föll från 85,8 procent år 1994 till 79,8 pro-
cent år 1998.
 Örebro kommun har något färre röstberättigade utländska 
medborgare än riksgenomsnittet.
 Tio av Örebro kommuns 81 valdistrikt hade i valen 1991, 
1994 och 1998 en markant högre andel utländska med-
borgare än övriga valdistrikt, valdistrikten sammanfaller med 
stora kommunala bostadsområden. I dessa tio valdistrikt bor 
46 procent av de röstberättigade utländska medborgarna. 
I inget av dessa valdistrikt utgör dock de utrikes födda en 
majoritet. Valdeltagandet i de tio valdistrikten spänner 1998 
mellan 56 procent och 70 procent. Dessa valdistrikt hade 
lägst valdeltagande i kommunen i samtliga tre val. Den höga 
andelen utrikes födda och deras sannolikt låga valdeltagande 
får dock inte skymma sikten för att även den svenskfödda 
majoritetens valdeltagande i dessa områden är under genom-
snittet. Det låga valdeltagandet kan alltså inte ensidigt kny-
tas till etnicitet. Valdeltagande handlar också om sociala och 
politiska kontakter.
 Örebro hade en lägre andel personröster i kommunalvalet 
1998 än riksgenomsnittet för kommunalvalen. Folkpartiet 
liberalerna hade en avsevärt högre andel och miljöpartiet de 
Gröna en avsevärt lägre andel jämfört med riksgenomsnittet. 
Personrösterna var samlade på ett fåtal »toppnamn«.
 De 28 fullmäktigekandidater, som är födda utomlands, 
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samlade ca 1 830 röster eller 7,4 procent av samtliga person-
röster. Dessa utgjorde 8,2 procent av samtliga kandidater till 
Örebros kommunfullmäktige. Två invandrare blev invalda på 
personröster, en vänsterpartist och en kristdemokrat.
 Av Örebros fyra valkretsar har valkrets 3:E en högre andel 
utländska medborgare än övriga tre valkretsar. Invandrarkan-
didaternas andel av personrösterna är i denna valkrets 8,6 
procent mot kommungenomsnittet 6,2 procent. Såväl val-
deltagandet som personröstningen generellt är dock lägre i 
denna valkrets än i de övriga tre. Valkrets 3 inrymmer de 
invandrartäta bostadsområdena Varberga, Markbacken och 
Baronbackarna.
 Invandrarrepresentationen i kommunfullmäktige ligger 
högre i Örebro än i riket som helhet. Dock är andelen utri-
kes födda i Örebros kommunfullmäktige fortfarande lägre än 
andelen utrikes födda i kommunen, vilket också gäller ande-
len utrikes födda bland kandidaterna.
 Örebro har av tradition haft en hög andel kvinnor i kom-
munfullmäktige. Endast en av de sju invandrarna i Örebros 
fullmäktige 1998 var kvinna. Kvinnorna var också sämre 
representerade bland invandrarkandidaterna än bland kandi-
daterna i genomsnitt.
 En ändrad valkretsindelning där ytterligare invandrartäta 
områden samlas i valkrets 3:E skulle göra att partierna fick 
ett större intresse för invandrarkandidater. 
 I partiintervjuerna framkommer intresse från partiernas 
sida att uppmärksamma invandrargrupperna som presumtiva 
väljare/partimedlemmar. Med någon variation partierna 
emellan anser man sig ha gjort ökade men otillräckliga insat-
ser före och i samband med det senaste valet. Det finns en 
medvetenhet om att insatser mellan valen riktade till lågväl-
jande grupper, bl.a. invandrargrupperna, bör göras i större 
utsträckning. Samtliga partier ser dock svårigheter att nå 
dessa grupper; pedagogiska, kommunikativa hinder, resurs-
hinder, kulturella hinder anges.
 Vår slutsats när det gäller partiernas relationer till invand-
rade grupper är att i den mån invandrare blir insläppta i poli-
tiken kan dessa utgöra en vitaliserande kraft i den avmattade 
partipolitiska kulturen.
 Intervjuer med invandrarnas organisationer visar att dessa 
är aktiva och har en viktig funktion för sina medlemmar. För-
utom att förmedla och bevara den egna kulturella identiteten 
tar flera föreningar ansvar för medlemmarnas sociala välfärd 
såsom äldreomsorg, ungdomsarbete och förebyggande häl-
soarbete.
 Många föreningar beskriver relationen med kommunen 
som positiv, men anser sig inte ha det inflytande och de 
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resurser man förtjänar med tanke på det omfattande sociala 
och administrativa arbete man utför.
 Det framkommer att det av kommunen 1997 antagna pro-
grammet »Invandrarpolitiskt program – ett program för inte-
gration« bör rekonstrueras utifrån en mer djupgående kritisk 
dialog mellan aktörerna: kommunen, de invandrade grup-
pernas representanter (föreningarna), partierna och på områ-
det aktiva studieförbund. 
 Studien som helhet visar att det på olika nivåer finns ett 
starkt intresse för att öka de invandrade gruppernas delta-
gande i kommunens politiska liv. Kriterier på detta är den 
mängd projekt som startats eller planeras med inriktning 
mot mångfald och integration. Samtidigt tycks det hos olika 
aktörer finnas besvikelse över brister på engagemang och 
mer långsiktiga och rejäla satsningar – tillvaratagandet av 
de invandrade gruppernas föreningar som mer professionella 
resurser i flyktingmottagandet och integrationsarbetet – och 
mindre byråkrati i hanteringen.
 Vår slutsats är att kommunens olika aktörer liksom parti-
erna kan åstadkomma en positiv utveckling ur demokratins 
och mångfaldens aspekt. Förutsättningen är dock en generellt 
förbättrad representativitet och delaktighet för de invandrade 
grupperna och då måste metoderna för dialog och möten 
också utvecklas.

    



Örebrostudien utgör en av sex studier som initierats av Inte-
grationsverket och fördelats på forskargrupper vid olika uni-
versitet. Bakgrunden är det uppdrag verket erhållit av reger-
ingen:

»Regeringen uppdrar till Integrationsverket att påbörja en 
undersökning kring det låga valdeltagandet bland invand-
rare under åren sedan den kommunala rösträttsreformen 
år 1976. Integrationsverket bör i första hand låta studera 
utvecklingen av valdeltagandet i utsatta bostadsområden i 
storstäderna med social och etnisk utsatthet samt göra jäm-
förelser med andra kommuner och analysera orsakerna till 
det låga valdeltagandet på vissa håll och skillnaderna mellan 
olika kommuner och områden. Av särskilt intresse är att 
undersöka de kommuner som erhållit statligt stöd till utsatta 
bostadsområden. Vidare bör Integrationsverket bedöma i 
vilken utsträckning särskilda insatser för att öka valdeltagan-
det har varit verkningsfulla.«

 I uppdragets skrivning efterlyser regeringen fokusering på 
invandrares valdeltagandet utifrån det faktum att detta haft 
en negativ utveckling framför allt under 90-talet. Ett speci-
ellt intresse uttrycks för att belysa »kommuner som erhållit 
statligt stöd till utsatta bostadsområden« och insatsers verk-
ningsgrad när det gäller att öka valdeltagandet.
 Integrationsverket har också fått uppdraget att samordna 
ovan nämnda studier med Demokratiutredningen och Rådet 
för utvärdering av 1998 års val.1

 Örebro är en relativt stor stad med etniskt och socialt 
utsatta bostadsområden. Vi har i studien vidgat frågeställ-
ningen till att belysa det politiska deltagandet mer allmänt 
genom att utgå från ett deltagandeperspektiv i vidare bemär-
kelse än vad kriteriet »valdeltagande« anger. Vår ambition är 
att studera den politiska integrationen med Örebro som ett 
typfall, både i en mer allmän Sverigekontext och i en kom-
munpolitisk lokal kontext. 
 Studien omfattar fyra delar enligt följande:
• Invandrarnas valdeltagande och representation i Örebro 

Bakgrund

1 Integrationsverket, Arbetspapper den 15 december 1999.



2 Verba/Nie 1978, Barnes/Kaase 1979.
3 Andersen m.fl. 1993.
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kommun baserad på befintlig statistik. Författare är här 
Henry Pettersson.

• Invandrarnas föreningar och delaktigheten. Kvalitativ studie 
riktad mot invandrarföreningarnas styrelser samt enskilda 
informanter. Författare till denna är Marianne Freyne-
Lindhagen.

• Invandrarnas representation i de politiska partierna. Base-
ras på intervjuer med kommunpolitiker samt »invandrar-
kandidater«. Författare är Marianne Freyne-Lindhagen och 
Henry Pettersson gemensamt.

• Intervjuer med enskilda, strategiskt valda informanter 
aktiva inom kommunens offentliga och frivilliga sektorer. 
Författare är Marianne Freyne-Lindhagen. 

 Till dessa empiriska delar kommer ett gemensamt författat 
reflekterande slutkapitel som det empiriska arbetet inspirerat till.
 Avsikten med valet av olika målgrupper för de kvalitativa 
studierna är att få en helhetsbild och söka eventuella samband 
mellan faktorer och fenomen som kan relateras till invandrar-
nas deltagande i val och mer allmänt i politiken.
 Begreppet politiskt deltagande har formulerats som direkta 
eller indirekta aktiviteter riktade mot politiska myndigheter i 
syfte att påverka dessa2. Att knyta politiskt deltagande till en 
form av aktivitet torde vara tämligen okontroversiellt medan det 
andra ledet, påverkan av myndigheter, kan diskuteras. Johannes 
Andersen m.fl. har en vidare definition av politiskt deltagande 
utifrån ett synsätt på politik (inspirerat av Johan P. Olsen) som 
en kombination av målinriktade och kommunikativa hand-
lingar. Andersen menar att politiskt deltagande är aktiviteter av 
betydelse för formulering, beslut och genomförande av offent-
lig politik och/eller för utformning av politiska gemenskaper 
omkring saker eller institutioner av offentlig betydelse3 
 Deltagandet kan anta tre former, menar Andersen m.fl.; 
institutionsbundet, situationsbestämt och närdemokratiskt. 
De fyra delstudierna handlar sammantaget alltså inte bara om 
institutionsbundna aktiviteter som valdeltagande eller med-
lemskap och deltagande i invandrarföreningar och politiska 
partier. De handlar också om situationsbestämda aktiviteter 
som kontakter, politiska diskussioner och offentlig kommu-
nikation, frågor som »Vilka kontakter har invandrarfören-
ingarna med partierna och vice versa? Finns det en politisk 
diskussion i invandrarföreningarna som motiverar till valdel-
tagande och medlemskap i partier? Hur har partiernas offent-
liga kommunikation med invandrargrupperna kring sina pro-
gram varit?«.
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Örebrokontexten
Varför välja Örebro som studieobjekt?
Örebro tillhör landets största kommuner. Valdeltagandet har 
varit något över det genomsnittliga för riket och för kom-
muner i samma befolkningsstorlek. Andelen röstberättigade 
utländska medborgare har tidigare varit något under genom-
snittet men har på nittiotalet snabbt närmat sig riksgenom-
snittet. Andelen utomeuropeiska invandrare är relativt hög i 
Örebro. Av särskilt intresse är den assyriska/syrianska grup-
pen som etablerade sig i Örebro på sjuttiotalet. Valet av Öre-
bro som objekt för vår fallstudie kan motiveras av frågan om 
den höga andelen utomeuropeiska invandrare och den stora 
assyriska/syrianska gruppen gör att Örebro uppvisar några 
avvikande drag rörande invandrarnas valdeltagande.
 Ett andra motiv för Örebro som fall är kommunens gene-
rellt sett högre valdeltagande. Gör detta att också invandrare 
bosatta i Örebro har ett högre valdeltagande dvs. finns det 
en spridningseffekt? 
 Slutligen har Örebro karaktäriserats som en kommun 
med relativt god kvinnlig politisk representation (Hedlund 
1996:14). Flera kvinnor spelade tidigt en framträdande kom-
munalpolitisk roll (Gustafsson 1988:35f). Gör intresset av en 
rättvis representation för kvinnor att Örebropartierna också 
är öppna för en rättvis representation för invandrare och 
ett ökat politiskt deltagande från dessa grupper? Hur väl 
sammanfaller dessa representationsambitioner, dvs. i vilken 
utsträckning förekommer invandrarkvinnor bland valda och 
nominerade?
 Örebro kommun har tidigare i liten grad varit föremål för 
forskning kring invandrare eller etnicitet. En pågående dok-
torsavhandling i statsvetenskap vid Örebro universitet kom-
mer dock att fylla denna lucka och den första delen av denna 
studie kan ses som en förstudie till denna doktorsavhandling

Metodologisk kommentar
Studiens karaktär av fallstudie innebär att den präglas av 
metodologisk pluralism. Vi har haft en holistisk ambition på 
det sätt att vi belyser Örebro från flera aktörers och institu-
tioners horisonter. Studien är i huvudsak deskriptiv och ana-
lyserande, men har också målsättningen att ur det empiriska 
materialet generera teori4. 
 Den metodologiska utgångspunkten kvalitativa delstudi-

4 Glazer 1978, Strauss 1987.



5 Larsson 1986, Alvesson/Sköldberg 1994.
6 Layder 1994, Freyne-Lindhagen 1997. 
7 Se även Alvesson/Sköldbergs a.a. konstruktivt kritiska diskussion.
8 Alvesson/Sköldeberg a.a. s. 50.
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erna är fenomenografisk5 i så motto att målet är att söka 
människors uppfattningar om fenomen mer än bevisa bara 
»fakta«. Den öppna intervjuformen är inspirerad av den kri-
tiskt utvecklade »grounded theory-traditionen« inom sam-
hällsvetenskaplig forskning6. De två metodtraditionerna – 
grounded theory och fenomenografi – har mycket gemen-
samt i egenskap av fältinriktade metoder för att upptäcka 
dimensioner genom jämförelser, sökandet efter skillnader 
och gestaltning av uppfattningar. Och att generera teoretisk 
essens genom både s.k. substantiell teori (vardagsteoretiska 
begrepp direkt ur den primära empirin) och formell – redan 
etablerad teori – via reflektion och återbruk7.
 »Under en viss uppsättning redan tolkade data, en ytstruk-
tur, döljer sig som regel inte bara en utan flera alternativa 
djupstrukturer…«.8 Det gör naturligtvis inte den datainsam-
lande och tolkande uppgiften lättare, speciellt inte med de 
tidsramar som sätter gränser för denna studie liksom lokal-
studien i sin helhet. Under resans gång har emellertid några 
spår visat sig som vi anser viktiga att följa för en djupare för-
ståelse när det gäller delaktighetens strukturer och de pro-
cesser och faktorer som påverkar politiskt aktivt handlande 
respektive avståndstaganden från reellt, aktivt deltagande och 
genuint medborgarskap.
 Några teman för fortsatt forskning föreslås därför i rappor-
tens slutkapitel.



Syfte och frågeställningar 
De två huvudsyftena med den här delen av Örebrostudien är 
att beskriva invandrarnas (dvs. de utländska medborgarnas) 
valdeltagande i Örebro kommun samt beskriva hur person-
valet utfallit för invandrarkandidaterna. I samband med det 
senare syftet beskrivs invandrarrepresentationen i kommun-
fullmäktige. Förhållandena i Örebro relateras även till riksge-
nomsnittet.
 De mer preciserade frågeställningarna är:
1 Hur kan Örebro samt olika kommundelar och valdistrikt 

beskrivas med avseende på invandrarnas medborgarskaps-
land och etniska tillhörighet? Hur är förhållandena i Öre-
bro relativt riket som helhet?

2 I vilken utsträckning röstar de utländska medborgarna i 
Örebro? Finns skillnader inom Örebro som kan hänföras 
till medborgarskapsland och etnisk tillhörighet? Hur är 
förhållandena i Örebro relativt riket som helhet.

3 Hur utföll personvalet till Örebro kommunfullmäktige 
generellt och för invandrarkandidaterna?

4 Hur ser invandrarrepresentationen ut i Örebro kommun-
fullmäktige och i relation till riksgenomsnittet och hur är 
fördelningen mellan kvinnor och män?

5 I vilken utsträckning finns invandrarkandidater och invand-
rarrepresentanter i de olika enskilda partierna i Örebro och 
hur är personrösterna fördelade på invandrarkandidaterna 
partivis?

Metod, material och definitioner
Följande kapitel utgör främst en statistisk inledning till den 
samlade fallstudien av Örebro som ska ge en helhetsinriktad 
förståelse av invandrarnas politiska deltagande i kommunen 
(Halvorsen 1992:67f). Det politiska deltagandet i min delstu-
die handlar främst om valdeltagande men också om relatio-
nen invandrarna och partierna vad gäller valdeltagande och 
kandidatmobilisering till kommunfullmäktige.

Invandrarnas valdeltagande   
och representation 
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 Rapportens material utgörs främst av officiell statistik från 
SCB, Örebro kommun och Länsstyrelsen i Örebro samt 
sekundärlitteratur. Kommunala tjänstemän och de politiska 
partierna har kontaktats om material som valsedlar, invand-
rarstatistiken och uppgifter kring kandidaterna till kom-
munfullmäktige. Kommunens bostadsbolag, ÖrebroBostä-
der (ÖBO), har också bidragit med statistiskt material.
 Invandrarnas deltagande och representation kan studeras/
diskuteras utifrån tre begrepp: utländska medborgare, utrikes 
födda och personer med utrikes härkomst. I rapporten före-
kommer uppgifter utifrån samtliga dessa tre begrepp. Min 
normativa utgångspunkt är dock att »invandrare« bör definie-
ras främst utifrån begreppet »utrikes födda.« Frågeställning-
arna ett, tre, fyra och fem utgår främst från detta begrepp. 
Eftersom undersökningen kring valdeltagandet bygger på 
officiell valstatistik blir utgångspunkten i de sammanhangen 
»utländska medborgare«, vilket delvis skapar en obalans i 
rapporten.
 Statistiken rörande naturaliserade svenskars valdeltagande 
antyder att längre vistelsetid ger ett högre valdeltagande 
(SCB 1999c). Örebro kommuns statistik över flyktingmot-
tagningen började föras först 1984 och inrymmer i och för 
sig uppgifter om i vilken kommundel flyktingar bosatt sig och 
när. Invandrarförvaltningens årsberättelser inrymmer däre-
mot inga uppgifter om var respektive nationalitet bosatt 
sig, inte heller någon närmare boendebestämning rörande 
bostadsområde eller valdistrikt. Det går inte heller att säga 
i vilken utsträckning dessa flyktingar stannat kvar i Örebro 
och därmed ingår i väljarkåren. 
 I avsnittet »Flyktinginvandring till Örebro« sid 24, görs 
en kortare genomgång av flyktingmottagningen på nittio-
talet och den etniska problematiken bakom beteckningen 
medborgarskapsland.

Vem är invandrare?
Begreppet »invandrare« kan definieras både snävare och 
vidare. 1994 övertog Invandrarverket ansvaret för sam-
ordningen av statistiken över invandrare och invandring 
och inledde då en översyn av terminologin. Variablerna 
födelseland/föräldrarnas födelseland och medborgarskap har 
blivit det som definierar begreppet »invandrare«. (Bäck & 
Soininen 1996a). 
 I den officiella statistiken kan tre typer av definitioner sägas 
framträda av vilka utländsk medborgare är snävast och utri-
kes bakgrund vidast:
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• »Utländsk medborgare« vilken inrymmer såväl utrikes 
födda med bibehållet utländskt medborgarskap som i 
Sverige födda med utländskt medborgarskap eftersom 
minst en förälder är utrikes född. 

• »Utrikes födda« som inrymmer både svenska och utländ-
ska medborgare. 

• »Utrikes bakgrund« vilket inrymmer utrikes födda och 
födda i Sverige med minst en utrikes född förälder. Även 
här finns givetvis både svenska och utländska medborgare. 
Att använda detta sistnämnda begrepp som ett mått på 
»invandrare« känns för mig ytterst tveksamt både av nor-
mativa och forskningsmässiga skäl. 

 En forskningsmässig kritik är att begreppet »utrikes bak-
grund« är alldeles för vidsträckt och inrymmer många och 
olika kategorier. Nästan samtliga medlemmar av Sveriges 
olika kungahus genom tiderna hamnar i princip i denna kate-
gori. Trots detta kommer jag att ange några siffror för »utri-
kes bakgrund«, då detta begrepp används i den officiella sta-
tistiken.
 När vi diskuterar »invandrare« i samhällsvetenskaplig forsk-
ning är det också en fråga om vad legala och administrativa 
definitioner egentligen säger oss. Ju närmare Sverige – geo-
grafiskt och kulturellt – en nationalitet eller etnisk grupp har 
sin hemvist eller härkomst desto mindre uppfattas de som 
»invandrare«. Detta gäller även barn till invandrare födda 
i Sverige. Begreppet »invandrare« handlar också om såväl 
den samhälleliga omgivningens som individens och gruppens 
identitetsuppfattningar, vilka förändras över tid och utifrån 
samhällssituation. Ytterst är definitionerna av vilka som är 
»invandrare« och »svenskar« en maktfråga.

Örebro – multietnisk storstad
Örebro stad hade i slutet av 1999 123 503 invånare varav 
93 984 i tätorten Örebro och Örebro är landets sjunde kom-
mun i befolkningsstorlek. Örebro har stadigvarande tillhört 
kategorin närmast under de tre storstäderna på plats fem till 
nio. Örebro kommun har ungefär hälften av länets totalt ca 
280 000 invånare och det sker en fortlöpande inflyttning 
till kommunen medan många av kommunerna, främst i den 
norra länsdelen, avfolkas. 
 Kommunen har från att ha varit en industriort uppbyggd 
kring kex och skor omvandlats till en kommun präglad av 
offentlig förvaltning: kommunen självt, landstinget (främst 
regionsjukhuset RSÖ), universitetet, SCB, Posten, Telia, 
ÖBO etc. Av de tio största arbetsgivarna i kommunen är 



20 UTANFÖR DEMOKRATIN?

enbart tre privata – Atlas Copco Rock Drills AB, Skogaholms 
bröd och Garphyttan wire AB. Örebro är en inpendlings-
kommun och också den kommun i länet som stadigt ökat 
befolkningstalet. I synnerhet kommunerna i norra länsdelen 
är avfolkningskommuner. Befolkningen i Örebro är något 
yngre än riksgenomsnittet (Nationalencyklopedin 1995, Öre-
bro kommun 2000).
 Örebro kommun omfattar, som de flesta större kommu-
ner, en stor tätort – Örebro – och en kringliggande lands-
bygd med några mindre tätorter. Kommunen är indelad i 
kommundelsnämnder sedan 1983, för närvarande är dessa 
fjorton. Lekeberg ingick i Örebro som en kommundels-
nämnd 1983–1995 för att därefter utgöra en egen kommun. 
Utredning om kommundelsnämndernas framtid pågår och i 
Tysslinge finns tankar kring kommundelning liknande Leke-
berg. 
 Av de fjorton kommundelsnämnderna ligger tre geogra-
fiskt helt utanför Örebro tätort: Tysslinge, Glanshammar och 
Östernärke. Dessa tre är renodlade »landsbygdskommun-
delar.« Det bör dock påpekas att i både Tysslinge och Öst-
ernärke kommundelar bor en stor andel av befolkningen 
i mindre tätorter (60 respektive 50 procent). I Glansham-
mar bor däremot 75 procent på glesbygden. Fem kommun-
delar innefattar både delar av Örebro tätort och landsbygd: 
Axberg, Adolfsberg-Mosjö, Brickebacken-Gällersta, Almby-
Norrbyås och Varberga-Kil. Av dessa ses Axberg som en 
»landsbygdskommundel« eftersom dess del av tätorten Öre-
bro utgörs av samhället Lillån en bit från själva Örebro. 
Två av tre i Axberg bor dock inom de tre tätorterna Lillån, 
Hovsta och Ölmbrotorp. Vad gäller övriga kommundelar så 
överväger staden befolkningsmässigt även om de sträcker sig 
långt ut på landsbygden (10–15 procent bor utanför tätor-
terna). De sex rent urbana kommundelarna kan också delas 
upp i grupper. Två utgör tillsammans centrala Örebro: Vasa 
och Nikolai. Två befinner sig uteslutande i Örebros ytter-
områden: Haga och Vivalla-Lundby. Olaus Petri och Mikael 
intar ett slags mellanställning genom att omfatta både rela-
tivt centrala och mer perifera områden.
 Kommunen är indelad i fyra valkretsar och 81 valdistrikt. 
Valdistriktsförändringar har gjorts fortlöpande framför allt 
inför 1985 och 1994 års val. Förändringar som gjordes mel-
lan 1991 och 1994 års val försvårar vissa valdistriktsjämförel-
ser. 
 Örebro har starkt präglats av de tre klassiska folkrörel-
serna – frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörel-
sen. Socialdemokratin har dominerat staden och kommunen. 
Örebro har framställts som något av en socialdemokratisk 
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mönsterkommun och ett lokalt exempel på välfärdsstatens 
framväxt (Gustafsson 1988). Kommunen har varit borger-
ligt styrd enbart under två perioder – 1973-76 och 1991-94. 
Socialdemokraterna, folkpartiet liberalerna och kristdemo-
kraterna har över tid haft en väljarmässigt starkare ställning 
i kommunen än riksgenomsnittet medan moderata samlings-
partiet haft en svagare.
 I de fem invandrarrikaste kommundelarna – Vivalla-
Lundby, Mikael, Varberga-Kil, Brickebacken-Gällersta och 
Haga – ligger moderata samlingspartiet, centerpartiet, folk-
partiet liberalerna och miljöpartiet de Gröna under sin 
genomsnittssiffra för kommunalvalet i Örebro kommun med 
två undantag (folkpartiet liberalerna och centerpartiet i Var-
berga-Kil och miljöpartiet de Gröna i Brickebacken-Gäller-
sta). Kristdemokraterna, socialdemokraterna ligger över sin 
genomsnittssiffra i tre kommundelar och under i två. Vän-
sterpartiet ligger över sitt kommungenomsnitt i samtliga fem 
invandrarrika kommundelar. Kategorin övriga partier, som 
främst består av Sveriges Pensionärers Intresseparti, SPI, och 
Sverigedemokraterna, har en högre väljarandel än sitt kom-
mungenomsnitt i fyra av de fem kommundelarna.

Invandrade och röstberättigade
Inför valet 1998 var Örebros folkmängd drygt 122 500 och 
antalet röstberättigade 94 428. Antalet folkbokförda utländ-
ska medborgare i kommunen var 7 045 och av dessa var 
4 019 röstberättigade (SCB 1999a och SCB 1999e). Vid 
studier av valdeltagandet utifrån officiell valstatistik får man 
koncentrera sig på dikotomin utländska och svenska med-
borgare, de kategorier som registreras i valsammanhang. Om 
man vill studera »invandrare« i vidare mening, utifrån kate-
gorin utrikes födda, var de 13 682 i Örebro kommun 1998. 
 Hur stor andel av de utrikes födda som är flyktingar är 
omöjligt att säga bestämt, men sedan kommunen inledde sin 
flyktingmottagning 1984 hade man vid denna tidpunkt tagit 
emot ca 5 400 flyktingar (Wärnbeck 2000–02–24).
 Om man sedan räknar alla med utländsk bakgrund, dvs. 
även barnen där minst en förälder är utrikes född, var det 
23 948 personer. Deras andelar av Örebros befolkning lig-
ger runt riksgenomsnittet (SCB Befolkningsstatistik 1999). 
Denna kategori kommer emellertid inte att användas i denna 
studie. 
 Diagram 1 visar utifrån kommundelarna andel invånare 
med utrikes bakgrund, utrikes födda och utländska medbor-
gare 1998.



Diagram 1 
Andel med utrikes bakgrund, utrikes födda och utländska medborgare i riket, i Örebro och i 
Örebros kommundelar 1998 (procent).

Källa: Lennart Balkstedt, Invandrarenheten Örebro kommun. 

Tabell 1
Andel röstberättigade utländska medborgare av totala antalet röstberättigade samt andelar 
utländska medborgare, utrikes födda och av utrikes bakgrund av totalbefolkningen i Örebro 
kommun, Örebro län och riket 1998 (procent).

 Röstberättigade Utländska  Utrikes  Utrikes 
 utländska  medborgare födda bakgrund
 medborgare

Örebro kommun 4,2 5,7 11,1 19,5
Örebro län 3,6 4,5 9,4 17,1
Riket 5,0 5,6 10,9 19,7

Källor: SCB 1999a och SCB 1999e.
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 Tabell 1 visar skillnaderna mellan röstberättigade utländska 
medborgare och andel utländska medborgare, utrikes födda 
och av utrikes bakgrund av totalbefolkningen. Örebro kom-
mun låg runt riksgenomsnittet för utrikes födda och utländ-
ska medborgare. Däremot låg kommunen under riksgenom-
snittet för röstberättigade utländska medborgare.
  Åldersstrukturen och att en invandrad person ännu inte 
uppfyllt villkoret för kommunal rösträtt (för utomnordiska 
och icke EU-medborgare gäller tre års vistelse i landet) kan 
vara förklaringar till skillnaderna mellan Örebro och riket 
vad gäller röstberättigade utländska medborgare. Somalierna 
(vilka inkluderar även personer från andra länder än Somalia) 
kan här nämnas som en extremt ung invandrargrupp med 
mer än hälften under 20 år (Integrationsverket 1999:15). Av 
invånarna i Örebro kommun 1998–12–31 var 22 procent av 
de svenska medborgarna 17 år eller yngre, motsvarande siffra 
för de utländska medborgarna var 29 procent (SCB 1999g).
 Örebro har en annan sammansättning av invandrarna än 
riket totalt sett: vad det gäller medborgarskapsland, världs-
dels- eller annan territoriell tillhörighet samt etnisk samman-
sättning. Andelen invandrare från vad som i statistiken kallas 
västra Asien (Turkiet, Libanon, Syrien, Irak och Iran) samt 
Afrika (främst Somalia och Etiopien) är högre än riksgenom-
snittet. Skillnaderna mellan Örebro kommun och riket kan 
preciseras utifrån medborgarskapsland. I gruppen invandrare 
från Europa utanför EU är de från Jugoslavien den största 
gruppen i riket, följd av dem från Polen och Bosnien-Herce-
govina. I Örebro kommun är de från Bosnien-Hercegovina 
den största gruppen och andelen från Polen den minsta. I 
Örebro utgör invandrarna från Turkiet ensamma 0,9 procent 
av totalbefolkningen medan de utgör 0,3 procent av rikets 
totalbefolkning. Invandrarna från Afrika utgör 0,5 procent av 
totalbefolkningen, siffran för Örebro är 1,1 procent. Somalia 
och Etiopien är väsentligt mer dominerande i Örebro än i 
riket som helhet. Vad som skiljer Örebro från riket vad gäller 
utomeuropeiska invandrare är det ringa antalet chilenare och 
sydamerikaner i allmänhet. I riket totalt är chilenarna nästan 
lika många som invandrarna från Turkiet. 
 En precisering av antalet individer från olika länder utifrån 
utländska medborgare, utrikes födda och personer av utrikes 
härkomst finns i tabell A i tabellbilagan. Tabell 2 visar skill-
naden mellan Örebro och riket utifrån delar av Europa och 
vissa världsdelar.



9 Jag har fått tillgång till årsvis statistik upprättad av invandrar-
förvaltningen sedan 1990–91 av Maj-Britt Hammargren, hand-
läggare på kommunens invandrarenhet. Den följande statistiken 
baseras på dessa rapporter. Rapporterna är dock inte helt enhet-
ligt utformade men ger ändå en hel del intressanta data bl.a. 
rörande den etniska/språkliga tillhörigheten som finns bakom 
medborgarskapstillhörigheten.)

Tabell 2 
Procentuell andel utländska medborgare, utrikes födda och av utländsk härkomst av totalbe-
folkningen 1998–12–31 i Örebro kommun och riket utifrån vissa geografiska områden.

 Totalt Varav  Varav  Varav  Varav 
  Norden Europa Asien Afrika
   utanför EU

Utländska 
medborgare 
Örebro 5,7 0,9 1,8 1,5 0,9

Utländska 
medborgare 
riket 5,6 1,8 1,2 1,1 0,3

Utrikes födda 
Örebro 11,1 2,1 2,6 4,0 1,1

Utrikes födda 
riket 10,9 3,2 2,6 2,7 0,5

Källa: SCB 1999e
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Flyktinginvandringen till Örebro 
Sedan flyktingmottagningen inleddes 1984 har Örebro tagit 
emot 5 400 flyktingar.9 
 Mellan åren 1990 och 1998 tog kommunen emot 4 062 
flyktingar (se tabell B i tabellbilagan). Flyktingmottagandet 
kulminerade, i Örebro liksom i andra kommuner i landet, 
under 1993 och 1994. Det rörde sig då främst om flyk-
tingar från konflikterna i f.d. Jugoslavien, de allra flesta från 
Bosnien-Hercegovina. Under den här perioden kom cirka 
1 100 personer från Bosnien-Hercegovina, 511 från Irak, 
411 från Jugoslavien, 378 från Somalia och 239 från Iran. 
(De tio största medborgarskapsländerna under tidsperioden 
anges i tabell C i tabellbilagan). 
 De tio största språkgrupperna under denna period var ser-
bokroatiska (1 308), arabiska (411), somaliska (404), sorani 
– »sydkurdiska« som talas av kurder från Iran-Irak (327), 
albanska (232), persiska (114), »syriska«, suryoyo eller »klas-
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sisk syriska« som talas av många assyrier/syrianer (103), viet-
namesiska (99), tigrinja, ett av flera språk i Eritrea samt delar 
av Etiopien (63) och kuramandji -»nordkurdiska« som talas 
av kurder i Turkiet (53).
 Bakom medborgarskapsbeteckningarna finns alltså en 
etnisk mångfald. Assyrier/syrianer, kurder och albaner utgör 
väsentliga andelar av vissa länders medborgare. Assyrier/
syrianer och kurder är dessutom transnationella etniska grup-
per utan egen nationalstat. De etniska turkarna är (enligt 
invandrarenhetens chef Lennart Balkstedt) rätt få bland de 
som kommer från Turkiet. Antalet etniska perser är färre 
än vad medborgarskapslandet Iran anger. Alla från Bosnien-
Hercegovina är inte bosnier samtidigt som det finns många 
bosnier bland invandrarna med jugoslaviskt och kroatiskt 
medborgarskap. Många från Jugoslavien är också kosovoal-
baner. Antalet somalisktalande är fler än vad medborgarskap-
slandet Somalia visar etc.
 Av omkring 20 000 turkiska medborgare i Sverige i mit-
ten av åttiotalet uppskattade Invandrarverket att 9 000 var 
assyrier/syrianer och 3 000 kurder (Svanberg & Runblom 
1988). Den assyrisk/syrianska minoriteten i Sverige bestå-
ende av invandrare från Turkiet, Libanon, Syrien och Iran 
uppskattades till cirka 13 000 personer totalt sett. Den kur-
diska minoriteten i Sverige uppskattades till runt 8 000 (Sve-
riges Nationalatlas – Befolkningen 1991). 
 Antalet assyrier/syrianer i Örebro är svårt att uppskatta. 
Marianne Freyne-Lindhagen uppger att antalet personer med 
etniskt ursprung assyrier/syrianer i Örebro uppgår till 4 000 
personer fördelade på 500 hushåll varav flertalet har sin bak-
grund i Turkiet (Freyne-Lindhagen 1997). Enligt Lennart 
Balkstedt är övervägande delen av invandrarna från Turkiet 
just assyrianer/syrianer. Dessutom är många av invandrarna 
med syriskt och libanesiskt medborgarskap också assyrier/
syrianer (Balkstedt 2000). Den syrianska föreningen uppges 
ha 1 200 medlemmar (Montin m.fl. 1998). Företrädare från 
syrianerna själva talar om 1 800–3 000 medlemmar i den 
Syrianska föreningen. Skillnaderna i religiös och nationell till-
hörighet gör att assyrier/syrianerna själva kan ha olika upp-
fattningar om sitt antal.
 Kurderna, som kommit både som arbetskraftsinvandrare 
från Anatolien i Turkiet (Konyaområdet) och som politiska 
flyktingar från Turkiet, Irak och Iran var på åttiotalet kon-
centrerade till Uppsala, Botkyrka, Tensta-Rinkeby i Stock-
holm och Göteborg. Smärre kolonier angavs också finnas i 
en rad större kommuner bl.a. Örebro (Kuutmann 1983). 
Flyktingstatistiken visar att antalet kurder i Örebro starkt 
ökat under nittiotalet. Om man slår samman de två kurdiska 
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språkgrupperna med ytterligare några mindre grupper, som 
talar olika kurdiska dialekter (fejli, badinani-badini), skulle 
totalt 405 kurder från Turkiet, Irak och Iran ha mottagits 
i Örebro under perioden 1991–1998. Lennart Balkstedt 
menar att kurderna utgör en stor andel av flyktinginvand-
rarna från Irak och att de även finns bland dem från Iran och 
Turkiet. Någon totalsiffra har han emellertid svårt att uppge 
(Balkstedt 2000).
 Vad gäller invandrarna från Bosnien-Hercegovina är dessa 
fler än vad som anges i den officiella, medborgarskapsbase-
rade, statistiken. Före Jugoslaviens sammanbrott 1990/91 
klassificerades även invandrare från Bosnien-Hercegovina 
som medborgare i Jugoslavien. De 883 utrikes födda från 
Jugoslavien (se tabell A i tabellbilagan), är alltså en blandning 
av arbetskraftsinvandrare av blandad nationalitet samt flyk-
tingar som sannolikt främst är etniska bosnier och kosovoal-
baner. 
 Örebro kommun slutade på åttiotalet att producera egen 
statistik. En av de sista uppgifterna om utländska medbor-
gare 1987 angav 307 från Jugoslavien. Detta var före de 
jugoslaviska krigen och kan möjligen ses som ett minimi-
mått på mer permanent boende arbetskraftsinvandrare från 
Jugoslavien. Antalet albansktalande flyktingar från Kosovo 
uppskattas till minst 200–250 (Wärnbeck 2000–02–24). Lite 
slarvigt beräknat kan det alltså finnas ytterligare 300 bosnier 
från Jugoslavien utöver de från Bosnien-Hercegovina. 
 Den stora gruppen medborgare från Bosnien-Hercego-
vina, Jugoslavien och Kroatien kom 1993/94, huvuddelen 
bosnier men även serber, kroater m.fl. som var gifta med 
bosnier (Wärnbeck 2000–02–24). 
 Vad gäller medborgare från Etiopien klassificerades även 
eritreaner som etiopiska medborgare fram till 1991. Under 
beteckningen Etiopien finns dessutom säkert många som 
själva betraktar sig som somalier. Somalierna i Örebro upp-
ger själva att de är cirka 1 500 i kommunen (Wärnbeck 
2000–02–24), vilket ska jämföras med den officiella siffran på 
608 medborgare från Somalia. Siffrorna för somaliska med-
borgare och personer med somaliska som modersmål uppvi-
sar motsvarande skillnader (Integrationsverket 1999).

Örebro – segregerad stad
Den etniska boendesegregationen finns beskriven generellt 
och för enskilda kommuner i flera rapporter och avhand-
lingar, exempelvis i Andersson-Brolin 1984, Danermark 
1984, Stockholms läns landsting 1985, Andersson-Molina 
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1996, Molina 1997, Bevelander m.fl. 1997, Andersson 
1999.
 Den etniska boendesegregeringen eller det etniska särbo-
endet kan, enligt Lillemor Andersson-Brolins avhandling, 
förstås utifrån dels hushållens behov, önskemål och resurser, 
dels utifrån sociala och fysiska strukturella betingelser. Till 
hushållens/individernas behov och önskemål hör närhet till 
egna landsmän och egna institutioner och behov och önske-
mål utifrån hushållsstruktur. Till resurserna, som för invand-
rarnas del rent generellt är mindre än infödda svenskars, hör 
pengar, inflytelserika kontakter (t.ex. med privata fastighets-
ägare), tid i bostadskö och kunskap om bostadsmarknaden. 
De sociala strukturella betingelserna utgörs bl.a. av statlig 
och kommunal bostadspolitik samt vilka aktörer som finns 
på bostadsmarknaden (fastighetsägare, bostadsförmedlare, 

• Örebro kommun har något färre röstberättigade utländska med-
borgare än riksgenomsnittet, 4,2 procent mot 5,0 procent i riket. 
Andelen utländska medborgare och utrikes födda av totalbefolk-
ningen i Örebro kommun ligger däremot någon tiondel över riks-
genomsnittet. Andelen utländska medborgare av Örebros befolk-
ning är 5,7 procent och andelen utrikes födda 11,1 procent. 

• År 1998 är antalet utrikes födda i absoluta tal 13 682 personer. 
Örebro kommun har 1,4 procent av Sveriges utrikes födda invå-
nare. Örebro har sedan 1984 tagit emot ca 5 400 flyktingar.

• Örebro har en lägre andel utrikes födda från Norden och en 
väsentligt högre andel utrikes födda från Asien och Afrika än riks-
genomsnittet. Bland utländska medborgare är dock också andelen 
från länder i Europa utanför EU och Norden högre än riksgenom-
snittet.

• De medborgarskapsländer utanför Norden och EU som finns 
starkt representerade i Örebro är Bosnien-Hercegovina och Jugo-
slavien i Europa. Följande länder i västra Asien: Turkiet, Iran, Irak, 
Syrien och Libanon samt i Afrika Somalia och Etiopien.

 Flest utrikes födda kommer från Finland, Turkiet och Bosnien-
Hercegovina. Flest utländska medborgare kommer ifrån Bosnien-
Hercegovina, Finland och Somalia.

• Av de utomeuropeiska invandrarna har de från Turkiet i högst 
andel och de från Somalia i lägst andel, blivit svenska medborgare.

• Bakom medborgarskapsländerna finns olika etniska och språkliga 
grupper som ibland också skär över nationalstatsgränserna. I Öre-
bro är sannolikt antalet etniska bosnier större än vad medborgar-
skapsbeteckningen Bosnien-Hercegovina utvisar. Kommunen har 
också en stor grupp Kosovo-albaner. Assyrier/syrianer utgör en 
mycket stor grupp bland de från västra Asien i Örebro. Kurderna 
är en annan större grupp. Somalierna är väsentligt fler än vad lan-
det Somalia anger.  Antalet eritreaner är svårbedömbart.
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boende). De fysiska betingelserna är bostadsutbudet, kostna-
der, upplåtelseformer samt bostadsområdenas lägenhetssam-
mansättning, ålder och lägen – dessa tre faktorer har ju också 
en betydelse för kostnaden (Andersson-Brolin 1984:47).
 Andersson-Brolin sammanfattar det etniska särboendet i 
Sverige vid mitten av åttiotalet på följande sätt: Ju längre 
det kulturella avståndet är mellan en invandrargrupps egna 
kulturmönster och svenska mönster desto mer angelägna är 
gruppens medlemmar att bevara en nära, inbördes kontakt. 
Avståndet är dock inte statiskt utan förändras med tiden, 
även om denna förändring sker olika snabbt för olika grup-
per. Motiv med vistelsen i Sverige och planer inför framtiden 
har betydelse. Ett annat skäl till att invandrare strävar efter att 
bo nära andra invandrare och främst medlemmar ur den egna 
etniska gruppen kan vara omgivningens negativa förhåll-
ningssätt gentemot invandrare allmänt och den egna grup-
pen i synnerhet (Andersson-Brolin 1984).
 Just det dynamiska elementet i den etniska segregeringen 
bör kanske betonas. Roger Andersson och Irene Molina 
pekade 1996, i sitt bidrag i bilagan till invandrarpolitiska 
kommitténs slutbetänkande, på att det är genom etniskt 
selektiva flyttningsrörelser mellan och inom kommuner som 
den etniska segregeringen på bostadsmarknaden reproduce-
ras och förstärks (Andersson&Molina 1996). 
 Den bostadspolitiska utredningen, som i och för sig refere-
rar till både Invandrare i storstad (SOU 1989:111) och den 
invandrarpolitiska kommitténs slutbetänkande, drar samma 
slutsats. Invandrarna är koncentrerade främst till de tre stor-
städerna och ett antal befolkningsmässigt större kommuner. 
Koncentrationen förstärks genom att invandrare, främst av 
utomeuropeisk bakgrund, från mindre orter flyttar till arbets-
tillfällen och landsmän i storstadsregionerna. Även om majo-
riteten av invandrare inte bodde i »invandrartäta« områden 
så finns det mycket »invandrartäta« områden bland bostads-
områden med hyreslägenheter som färdigställts inom ramen 
för miljonprogrammet 1965–1974. Av invandrarhushållen 
1990 bodde nästan 25 procent i lägenheter i sådana områ-
den. Motsvarande andel för de svenska hushållen var 12 pro-
cent (SOU 1996:156:138f).
 Roger Andersson har särskilt tagit upp just frågan om 
etniska hierarkier och påpekar, att mest åtskilt från den 
svenska befolkningen bor personer födda i Afrika och västra 
Asien. Segregeringen och en etniskt hierarkisk struktur finns 
i både små och stora orter men blir starkast i storstäderna. 
Segregeringsprocessen utspelas primärt mellan äganderätts- 
och hyresrättssegmentet på bostadsmarknaden (Andersson 
1999).
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 Med sidoblickar på Andersson-Brolin kan man empiriskt 
göra följande genomgång av de olika kommundelarnas 
»invandrarkaraktär« i Örebro. Kommundelarna kan katego-
riseras i tre grupper, med låg, genomsnittlig och hög andel 
invandrare. Det bör noteras att samtliga kommundelsnämn-
der i den genomsnittliga gruppen egentligen har en lägre 
andel invandrare än genomsnittet för Örebro kommun. 
Invandrarna är följaktligen starkt koncentrerade till kategorin 
kommundelar med hög invandrarandel. 
 Tabell 3 visar folkmängd, andel utländska medborgare 
och andel utrikes födda för kommundelarna i de tre katego-
rierna.

Invandrargles landsbygd
De fyra landsbygdspräglade kommundelarna Östernärke, 
Glanshammar, Tysslinge och Axberg (i Axberg ingår dock en 
liten bit av Örebro stad) har en mycket låg andel invandrare, 

Tabell 3 
Folkmängd och procentuella andelar utländska medborgare och utrikes födda av totalbefolk-
ningen i olika kommundelar i Örebro 1998–12–31.

Kommundels- Folkmängd Utländska  Utrikes 
nämnd  medborgare födda

Östernärke 6 755 89 (1,3) 231 (3,4) 
Glanshammar 3 165 41 (1,3) 121 (3,8)
Tysslinge 5 244  92 (1,8) 212 (4,0)
Adolfsberg-Mosjö 9 688 167 (1,7) 484 (5,0)
Axberg 8 932 171 (1,9) 491 (5,5)

Olaus Petri  9 542 350 (3,7) 794 (8,3)
Almby-Norrbyås 13 868 628 (4,5) 1 232 (8,9)
Vasa 11 376 545 (4,8) 1 079 (9,5)
Nikolai 14 509 606 (4,2) 1 408 (9,7)

Haga 8 324 759 (9,1) 1 256 (15,1)
Varberga-Kil 8 271 649 (7,8) 1 425 (17,2)
Brickebacken-
Gällersta 6 157 634 (10,3) 1 127 (18,3)
Mikael 8 393 1 129 (13,5) 1 743 (20,8)
Vivalla-Lundby 8 117 1 129 (13,9) 1 982 (24,4)

Hela Örebro 122 641 7 045 (5,7) 13 682 (11,2)

Källa: SCB 1999f
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de utrikes födda ligger där runt 5 procent. Till denna grupp 
kan också föras Adolfsberg-Mosjö, den kanske mest väl-
mående och välbeställda kommundelen i Örebro (Montin 
m.fl. 1998). Inom kommunen kan fem av kommundelarna 
betecknas som »invandrartäta«; Vivalla-Lundby, Mikael, Var-
berga-Kil, Brickebacken-Gällersta och Haga i nämnd ord-
ning. Andelen utrikes födda uppgår där till mellan 15 och 
25 procent. Medelgruppen utgörs av Vasa, Nikolai, Almby 
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Norrbyås och Olaus Petri med 8–10 procent utrikes födda. I 
de fyra landsbygdsdelarna och Adolfsberg-Mosjö utgörs kate-
gorin utländsk bakgrund (som här alltså var låg) till ungefär 
hälften av finnar och norrmän. Även tyska medborgare är väl 
representerade. Dessa kommundelar är underrepresenterade 
vad det gäller de med utrikes bakgrund från världen i övrigt 
(se tabellerna D och E i tabellbilagan).
 Tre av Örebros fyra befolkningsmässigt minsta kommun-
delar finns i denna grupp. Över 70 procent av bostadsbe-
ståndet i dessa kommundelar utgörs av äganderätt mot 30 
procent för Örebro i genomsnitt. Bilinnehav är en annan 
välståndsindikator. Samtliga dessa kommundelar har avse-
värt fler bilar per tusen invånare än Örebro i genomsnitt: 
527–427 mot kommungenomsnittet 358. Med anknytning 
till Andersson-Brolin kan det konstateras att det finns en rad 
strukturella betingelser, främst av ekonomisk karaktär, som 
motverkar inflyttning av invandrare till dessa områden. För-
värvsfrekvensen är högre i dessa kommundelar än för Örebro 
i genomsnitt – 75–80 procent mot ca 70 procent. Arbetslös-
heten är lägre eller mycket lägre. Den disponibla inkomsten 
ligger i huvudsak lika eller över den genomsnittliga för kom-
munen. Utbildningsnivån ligger lika eller över den genom-
snittliga. Den självskattade hälsan är dessutom god i samtliga 
dessa kommundelar (Örebro kommun 1998).

Centrala stan – en mellanställning
Kommundelarna Nikolai, Vasa, Olaus Petri och Almby-Norr-
byås intar en mellanställning med Vasa som den invandrartä-
taste och Olaus Petri som den invandrarglesaste kommunde-
len (den sistnämnda domineras av samma nationaliteter som 
landsbygdsdelarna). Fyra av Örebros fem befolkningsmässigt 
största kommundelar ingår i denna kategori. Här finns där-
för de kommundelar, som har flest invånare i absoluta tal 
av utländsk härkomst från Finland och Norge (se tabell E i 
tabellbilagan). En del utomnordiska inslag finns dock. Niko-
lai är den kommundel av alla som har flest invånare med 
utrikes bakgrund från Iran. Vad gäller Bosnien-Hercegovina 
kommer Nikolai och Vasa på andra och tredje plats efter 
Mikael. Invandrarna i Vasa kommundel bor främst i ÖBO-
området Rosta och i Nikolai kommundel i området intill 
södra station, (ÖBO är Örebrobostäder, det kommunala 
bostadsbolaget). Vad gäller med utrikes bakgrund i Polen i 
absoluta tal, så kommer Almby-Norrbyås på första plats av 
alla kommundelar. Almby-Norrbyås framstår sammantaget 
som en kommundel för mer »etablerade« invandrargrupper; 



nordbor, tyskar och gissningsvis arbetskraftsinvandrare från 
Jugoslavien och Polen. 
 Det är annars lite svårt att karaktärisera dessa fyra kom-
mundelar gemensamt. Lite snävt definierat kan kommunde-
larna Nikolai och Vasa sägas bilda centrala Örebro och lite 
vidare definierat kan invandrartäta Vasa men också delar av 
Almby-Norrbyås och Olaus Petri kommundelar sägas utgöra 
Örebros kärna. Medelåldern i Vasa, Nikolai och Olaus Petri 
är över genomsnittet i Örebro och medelinkomsten är över 
genomsnittet för Nikolai och Almby-Norrbyås. Den senare 
är den kommundel i Örebro som har högst andel invånare 
med högskoleexamen. Vid en uppskattning av folkhälsa och 
folkhälsans villkor i Örebro får Nikolai, Almby-Norrbyås och 
Olaus Petri lika goda värden som Adolfsberg-Mosjö och 
vissa av landsbygdsdelarna. I huvudsak är det socialt väleta-
blerade kommundelar med god sysselsättning, bra livsvillkor 
och mindre av ekonomisk stress (Örebro kommun 1998). 
 Vasa kommundel kanske inte riktigt passar in i kategorin 
men har ändå placerats där utifrån invandrarandel. Vasa grän-
sar till Haga kommundel och i en mening kan man säga att 
dessa kommundelar socioekonomiskt och vad gäller livsvill-
kor uppvisar ett mönster som påminner både om kategorin 
med hög andel invandrare och medelkategorin.

Miljonprogramområdena i 
ytterstaden invandrartätast
Vad sedan gäller de fem invandrartäta kommundelarna har 
dessa med undantag av Brickebacken-Gällersta (kommunens 
tredje minsta kommundelsnämnd) runt 8  000 invånare. 
Samtliga fem kommundelar har en lägre sysselsättning – 
60–70 procent (undantag Haga), lägre disponibel inkomst, 
lägre utbildningsnivå och högre socialbidragskostnader än 
kommungenomsnittet. Även bilinnehavet är lägre. Den själv-
skattade hälsan i Vivalla-Lundby, Mikael och Brickebacken-
Gällersta bedöms som sämre än i Örebro som helhet. I Haga 
bedöms den som något sämre och i Varberga-Kil som god. 
För Varberga-Kils del kan detta förklaras antingen av att villa-
områdena »väger upp« ÖBO:s bostadsområde Varberga och/
eller av att Varberga domineras av en nationalitet (assyrier/
syrianer).
 Det finns givetvis stora skillnader inom kommundelarna. 
Det är därför av särskilt intresse att studera statistik på 
bostadsområdesnivå. De utrikes födda i de fem invandrartäta 
kommundelarna är samlade i sex stora allmännyttiga bostads-
områden. Dessa områden sammanfaller i huvudsak med de 
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valdistrikt som har högst andel utländska medborgare och 
lägst valdeltagande. 
 Det kan dock vara viktigt att framhålla att de utrikes födda 
ingenstans utgör en majoritet av områdenas invånare. Om 
man däremot talar om utrikes bakgrund, den vidare katego-
rin, så kan dessa utgöra 50–60 procent i hela eller delar av 
de sex områdena. Härigenom skiljer sig alltså Örebros sex 
områden från de tre storstädernas stora bostadsområden. 
 De sex ÖBO-områdena är:
• Vivalla med 2 400 lägenheter i Vivalla-Lundby kommun-

del (valdistrikten Mikael 62, 63 och 64)
• Baronbackarna (valdistrikt Mikael 68) med 820 lägenhe-

ter och Markbacken (valdistrikt Mikael 74) med ca 1 250 
lägenheter i Mikaels kommundel. 

• Varberga (valdistrikten Längbro 42 och 43) med ca 1 600 
lägenheter i Varberga-Kils kommundel

• Brickebacken (valdistrikten Almby 86 och 87) med 2 200 
lägenheter i Brickebacken-Gällersta kommundel 

• Oxhagen eller Tornfalksgatan (valdistrikt Längbro 45) 
med 800 lägenheter i Haga kommundel.

 Gunnar Nicklasson, ansvarig för kommunens statistik, har 
bl.a. med hjälp av SCB-material tagit fram statistik för dessa 
bostadsområden. De avviker starkt från kommungenomsnit-
tet vad gäller förvärvsintensitet, arbetslöshet, socialbidrag, 
utbildningsnivå etc. Även jämfört med kommundelarna som 
helhet är exempelvis sysselsättningen avsevärt lägre i dessa 
bostadsområden.
 De uppgifter som valts för tabell 4 är de som ligger så 
nära valet 1998 som möjligt. Förvärvsintensitet är andel för-
värvsarbetande i åldern 16 år och äldre. Total arbetslöshet är 
andel öppet arbetslösa och sysselsatta i olika arbetsmarknads-
politiska åtgärder. Andel vuxna med socialbidrag är andel 
av befolkningen över 18 år som erhållit socialbidrag någon 
gång under året. Andel lågutbildade avser andel invånare 
med högst grundskola och andel högutbildade avser andel 
invånare med minst tre års eftergymnasiala studier.
 Områdena är olika illa utsatta vad gäller ovanstående pro-
blemfaktorer. Samma område ligger inte alltid sämst till 
år efter år. Ett område avviker dock något. ÖBO-området 
Brickebacken framstår som det bästa av de sex områdena uti-
från flera av faktorerna. 
 Brickebacken hade under perioden 1996 till 2000 lägst 
total och öppen arbetslöshet varje år av de sex områdena 
liksom lägst andel vuxna socialbidragstagare (1995–1999). 
Brickebacken hade också högst andel högutbildade och lägst 
andel lågutbildade. En möjlig förklaring till att området häv-
dade sig bättre än övriga är att ett antal lägenheter byggts 



om till studentbostäder och cirka 300 studenter bosatt sig i 
området. (I Brickebacken men utanför statistikområdet finns 
också särskilda studentbostäder, kvarteret Tallkotten med 
525 lägenheter). En annan möjlig förklaring kan vara att 
såväl infödda som utrikes födda i det här området är en mer 
»stabil« grupp än i övriga ÖBO-områden. Brickebacken har 
inte »fyllts på« med senare års invandrargrupper.
 Sett till problemfaktorerna fanns också några områden i 
samma position över tid. Högst förvärvsfrekvens under perio
den 1993–1997 uppvisade ÖBO-områdena Oxhagen och 
Vivalla och lägst ÖBO-området Varberga. Baronbackarna 
hade högst andel vuxna socialbidragstagare och Brickebacken 
lägst. Varberga och Vivalla hade högst andel lågutbildade 
och lägst andel högutbildade. 

Invandrarna bor i kommunala hyresrätter
Upplåtelseformerna i boendet är vidare centrala för invand-
rarnas bosättningsmönster. Jämfört med svenskfödda har 
invandrarna generellt sett högre arbetslöshet, lägre inkom-
ster och mindre förmögenheter, varför de i lägre utsträck-
ning än svenskfödda bor i bostads- eller äganderätt. Mycket 
av förmedlingen av privata hyresrätter bygger på personliga 
kontakter, vilka invandrare ofta saknar. Följaktligen är de san-
nolikt också underrepresenterade i det privata hyresrättsbe-
ståndet såväl i Sverige som helhet som i Örebro kommun.
 I de invandrartäta kommundelarna ligger hyresrättsande-
len över kommungenomsnittet utom för Varberga-Kil. Det 

Tabell 4 
Några sociala områdesdata kring invandrartäta ÖBO-områden.

 Förvärvs- Total Vuxna med Andel Andel hög-
 intensitet   arbetslöshet  socialbidrag  lågutbildade utbildade 
 971231  mars-99  1998  januari 1999 januari 1999

Varberga 37,9 17,8 38,3 34,7 4,0
Baronbackarna 41,4 20,1 57,7 30,0 6,5
Markbacken 38,7 18,5 36,6 30,6 5,5
Oxhagen 45,6 18,8 39,1 33,9 5,3
Vivalla 45,7 17,8 37,5 36,0 4,2
Brickebacken 42,1 15,7 33,8 27,0 6,3

Örebro kommun 69,4 8,8 11,9 20,1 11,8

Källa: Nicklasson (2000)
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är här som de stora allmännyttiga bostadsområdena ligger. 
Av dessa uppfördes två före det egentliga miljonprogrammet 
1965–1975. Baronbackarna byggdes 1954–58 och Mark-
backen 1959–1963. Några av dessa områden har beskrivits 
av Bertil Egerö i En mönsterstad granskas (Egerö 1979). 
 Vivalla byggdes 1967–70 och syftet var att bygga en stad 
i parkmiljö. Området kom att inrymma en hög andel min-
dre lägenheter. Lägenhetsfördelningen var ursprungligen tio 
procent ettor, 50 procent tvåor och 40 procent treor eller 
ännu större lägenheter. Vivallaområdet betecknades då som 
ett mer utpräglat tjänstemannaområde än t.ex. Varberga. 
Andelen invandrare var relativt Baronbackarna och Varberga 
låg i början på sjuttiotalet (Egerö 1979). Vivalla framstod 
över huvudtaget som ett mer socialt etablerat områden än 
Varberga och Baronbackarna under sina första fyra–fem år 
och mer likt Tybble och Rosta i detta avseende. 
 I Vivalla har det efter 1985 pågått olika om- och tillbygg-
nadsprojekt, som minskat andelen små lägenheter och skapat 
fler större lägenheter. Antalet lägenheter har sjunkit från ca 
2 550 till 2 400 (PA Strömberg 2000).
 Baronbackarna uppfördes under 1954 till 1958 och bestod 
av ett tiovåningshus med enkelrum med kokvrå samt fyra-
våningshus där tyngdpunkten låg på treor. Lägenhetsfördel-
ningen blev 25 procent ettor, 20 procent tvåor och 55 pro-
cent treor eller lägenheter med ännu fler rum. Majoriteten 
av hyresgästerna betecknades som arbetarklass (ca 60 pro-
cent). Baronbackarna fick en mer blandad lägenhetssam-
mansättning än Vivalla och Varberga. Baronbackarna hade 
under sextiotalet en invandrarandel som motsvarade jämför-
bara områden typ Rosta och Tybble men runt 1970 sker en 
förändring och Baronbackarna hade 1974 en högre andel 
invandrare än både Varberga och Vivalla (Egerö 1979).
 Varberga byggdes 1963–66 och hade tio procent ettor, 
30 procent tvåor och 50 procent treor eller lägenheter med 
ännu fler rum. Varberga dominerades också av arbetarklass 
och invandrarandelen var väsentligt högre än i Vivalla och 
Baronbackarna under hela sextiotalet.
 Markbacken har specialstuderats av Christina Hjorth 
Aronsson, sociolog och medarbetare i stadsmiljögruppen vid 
Örebro universitet. Markbacken byggdes i tre etapper Mark-
backen I (kallas vita Markbacken) inrymde 800 lägenheter, 
en centrumanläggning och en skola. Markbacken II (kallas 
röda Markbacken) inrymde 300 lägenheter och Markbacken 
III innehöll radhuslägenheter för ett 60-tal hushåll. Mark-
backen hade 13 procent ettor, 37 procent tvåor och 50 pro-
cent treor eller lägenheter med ännu fler rum. Den höga 
andelen smålägenheter har gjort att Markbacken minskat i 



befolkningstal. Barnfamiljerna har blivit färre och andelen 
äldre och enpersonshushåll har ökat. 
 Andelen invandrare var redan 1975 dubbelt så hög i Mark-
backen som i kommunen som helhet. Mellan 1985 och 1990 
förändrades sammansättningen hos de boende med utländsk 
bakgrund. I mitten av åttiotalet var 53 procent från Nor-
den. I början på nittiotalet hade siffran sjunkit till 26 pro-
cent, medan de med bakgrund från Asien utgjorde 44 pro-
cent (Hjorth Aronsson 1993).
 Till skillnad från de stora bostadsområdena i en del andra 
städer har alltså inte dessa i Örebro från början haft så stark 
invandrarprägel. Varberga framstår dock som ett »invandrar-
område« redan från början. En förklaring är sannolikt att flera 
områden uppfördes i ett förhållandevis tidigt historiskt skede. 
Den etniska segregationen i Örebro var dock fullt utvecklad 
då sociologen Bernt Danermark publicerar sin avhandling 
(Danermark 1984). De fem stora bostadsområdena ovan 
var tillsammans med Tybble områden som då hade en 
högre andel utländska medborgare än kommungenomsnit-
tet (Danermark 1984:110). Idag har Tybble en låg andel 
invandrare (PA Strömberg 2000).
 I detta sammanhang bör det påpekas att det kan finnas 
vissa skillnader även inom dessa bostadsområden vad gäller 
olika bakgrundsvariabler som etnicitet, inkomst, utbildnings-
nivå etc. Vivalla med sina 2 400 lägenheter har en folkmängd 
som motsvarar en större tätort och t.o.m. Sveriges minsta 
kommuner (nio av Sveriges kommuner har under 5 000 
invånare). ÖBO har gjort statistiska bearbetningar på fastig-
hetsnivå som visar just på sådana skillnader för Vivalla vad 
gäller inkomstnivå och invandrargrupper (Strömberg 2000).

Segregationsprocesser
Koncentrationen av invandrare och då främst invandrarna 
från Balkan, västra Asien och Afrika till de fem kommun-
delarna kan tolkas utifrån såväl hushållens eget beteende-
mönster som strukturellt. Om vi ser till hushållen rör det sig 
här i många fall om invandrargrupper med längre kulturellt 
avstånd från det »svenska« vilket skapar intresse av närhet till 
egna landsmän. Många är barnrika familjer med behov av 
större bostäder samtidigt som man kortsiktigt saknar resur-
ser att köpa sådana i form av bostadsrätter och villor.
 Vad gäller de strukturella betingelserna bör inte minst 
boendeform beaktas. De flesta invandrare har fått och får 
sin första bostad i Sverige i form av en hyresrätt. Det gällde 
såväl arbetskraftsinvandrarna på sextiotalet som flykting-
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invandrarna från åttiotalet. Det allmännyttiga ÖBO har 
23 000 av Örebro kommuns 61 000 bostäder – nästan var 
tredje örebroare bor hos ÖBO (ÖrebroBostäder 2000). 
ÖBO dominerar också inom hyresrättsbeståndet, ÖBO har 
70 procent av alla hyresrätter i Örebro. Kommunerna har 
ansvar för att ordna bostad för flyktingarna och har ett munt-
ligt avtal med större fastighetsägare om att dessa ska tillhan-
dahålla bostäder motsvarande deras hyresrättsandel i kom-
munen varför ÖBO får huvuddelen. Flyktingmottagningen 
försöker sedan sprida flyktingarna över ÖBO:s bestånd.
 De flyktingar som får sin första bostad i ÖBO genom 
flyktingmottagningens försorg blir efter tre till sex månader 
hyresgäster med eget kontrakt och därmed också bytesrätt. 
ÖBO menar att det finns en tendens till omflyttning, där 
invandrargrupperna söker sig dit samma nationalitet/etniska 
grupp finns (PA Strömberg 2000–02–18). Samtidigt finns en 
ovilja bland »svenskar« att flytta till invandrartäta områden. 
Utifrån Andersson-Brolins resonemang om såväl invandra-
res sökande efter närhet som omgivningens (läs »svenskars«) 
negativa förhållningssätt kan detta vara riktigt men givetvis 
spelar också andra aktörer en roll t.ex. bostadsförmedlarna. 
 En annan strukturell faktor är att de lägenheter som är till-
gängliga för byten, oftast återfinns i mindre attraktiva områ-
den med hög omflyttning och förekomst av outhyrda lägen-
heter. Vissa av ÖBO:s områden har mycket låg omflyttning 
varför det sällan blir lägenheter lediga där – typ Västhaga och 
Björkhaga i Haga kommundel eller Adolfsberg i Adolfsberg-
Mosjö kommundel. 
 Med anknytning till Andersson-Brolins resonemang om 
»kulturellt avstånd« är det slutligen intressant att se vilka 
invandrargrupper som finns i vilka kommundelar eller delar 
av kommundelar. 
 Tabell 5 ger en översikt av dem med utrikes bakgrund från 
olika kategorier av medborgarskapsländer i respektive kom-
mundel. Sett till medborgarskapsland har vi bara haft tillgång 
till statistik över den vidare kategorin »utländsk bakgrund«. 
Denna visas i tabell 5 kategoriserad i Norden; Europa utanför 
Norden och EU (i huvudsak Bosnien-Hercegovina, Jugo-
slavien och Polen); Asien (i huvudsak västra Asien: Turkiet, 
Syrien, Libanon, Irak och Iran) samt Afrika (i huvudsak 
Somalia och Etiopien). 
 Av tabell D och E i tabellbilagan framgår i vilka kommun-
delar de största koncentrationerna av personer med utrikes 
bakgrund från ett visst land finns, liksom de tre största län-
derna vad gäller dem med utländskt ursprung per kommun-
del. 



Etniska enklaver?
Lite övergripande kan man säga att invandrare från Finland 
finns i alla kommundelar. I absoluta tal finns de största kon-
centrationerna av dem med utländsk bakgrund från Finland 
i mellankategorin. Relativt sett, i andelar av totalbefolk-
ningen, är dock det finska inslaget lite starkare i de invandrar-
täta områdena. De finska invandrarna är alltså relativt jämnt 
spridda över kommundelarna och är i den meningen inte-
grerade. Skillnaderna vad gäller kommundelarna framträder 
först när vi ser till de invandrare som inte kommer från Nor-
den eller EU-länder. Detta kan exemplifieras med Bosnien-
Hercegovina, Turkiet och Afrika.
 Totalt i Örebro finns ca 1 400–1 500 födda i Bosnien-Her-
cegovina, de är den tredje största invandrargruppen, varav 
1 200 är utländska medborgare. Bosnierna utgör den i sär-
klass största gruppen av utländska medborgare. De är till 

Tabell 5 
Procentuell andel av utrikes bakgrund från Norden, från Europa utanför Norden och EU 
samt från Asien och Afrika av totalbefolkning i kommundelarna i Örebro 1998–12–31.

Kommundels- Norden Europa utanför Asien Afrika
nämnd   EU och Norden
 
Östernärke 4,9 0,8 0,7 0,1
Glanshammar 4,4 0,8 1,1 0,1
Tysslinge 5,4 1,1 1,0 0,3
Adolfsberg-Mosjö 4,8 1,4 2,0 0,2
Axberg 5,8 1,6 2,1 0,6

Olaus Petri 4,7 3,3 3,5 1,0
Almby-Norrbyås 5,9 3,0 4,1 1,2
Vasa 5,6 4,6 2,9 1,5
Nikolai 5,3 4,1 3,8 0,6

Haga 5,5 4,6 9,4 3,4
Varberga-Kil 6,5 3,5 14,4 1,5
Mikael 5,7 9,8 8,1 5,0
Brickebacken-
Gällersta 7,2 7,1 11,8 1,8
Vivalla-Lundby 6,9 5,0 17,1 7,6

Örebro 5,6 3,8 5,8 1,8

Källa: SCB 1999f
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60 procent samlade i kommundelarna Mikael, Nikolai och 
Vasa, mer specificerat i bostadsområdena Baronbackarna och 
Markbacken i Mikaels kommundel, i Rosta-området i Vasa 
kommundel och i fastigheterna i anknytning till södra sta-
tion och utmed Södra Allén i Nikolai kommundel. Bosnierna 
finns också relativt väl representerade såväl i övriga invand-
rartäta kommundelar som i övriga genomsnittskommunde-
lar. De saknas dock i kommundelarna med låg invandraran-
del. Det speciella för Bosnien-Hercegovina (och Jugoslavien) 
är att dessa länder är väl företrädda i två av genomsnittskom-
mundelarna: Vasa och Nikolai.
 Turkiet är en medborgarskapsbeteckning som egentligen 
är problematisk, eftersom den omfattar inte bara etniska tur-
kar utan framförallt assyrier/syrianer samt i viss mån kurder. 
Invandrarna från Turkiet är Örebros näst största invandrar-
grupp sett till medborgarskap. De är liksom bosnierna väl 
företrädda i alla kommundelar utom i de fem med låg andel 
invandrare. 
 Invandrarna från Turkiet har i väldigt hög utsträckning 
blivit svenska medborgare, de är idag en liten grupp bland 
de utländska medborgarna i Örebro. De bor dock mer kon-
centrerat än bosnierna. En tredjedel av samtliga i kommunen 
med utrikes bakgrund från Turkiet bor i Varberga-Kil och de 
utgör där ungefär en fjärdedel av samtliga med utrikes bak-
grund. 
 Det finns god anledning att anta att det här rör sig om 
assyrier/syrianer. Ingvar Svanberg nämner i sin bok från 
1988 om invandrare från Turkiet just Varberga, Brickebacken 
och Vivalla som assyrierna/syrianernas främsta bostadsområ-
den i Örebro (Svanberg 1988). Chefen för invandrarenheten, 
Lennart Balkstedt, nämner också Varberga och Brickebacken 
som de bostadsområden där det finns flest assyrier/syrianer. 
Syrianska kyrkan är också belägen i kanten av ÖBO-området 
Varberga. 
 Kurderna, som finns bland invandrarna från Turkiet och 
i hög utsträckning bland invandrarna från Irak har en viss 
boendekoncentration till Norrby i Olaus Petri kommundel 
(Balkstedt 2000).
 Somaliska och etiopiska medborgare dominerar bland 
invandrarna från Afrika. Bakom registreringen »Etiopien« 
finns sannolikt många eritreaner.
 Det finns därför kanske anledning att behandla Afrika 
som en enhet eftersom den egentligen i huvudsak består 
av somalisktalande. Om somalierna kan också sägas att ande-
len svenska medborgare är extremt låg. (De har på formella 
grunder haft svårt att få svenskt medborgarskap.) Afrika 
har, som tabell 5 ovan visar, en koncentration till tre av 
de invandrartätaste kommundelarna: Vivalla-Lundby, Mikael 



• I Örebro råder en etnisk boendesegregation. Invand-
rarandelen av befolkningen i de fjorton kommundels-
nämnderna är sådan att dessa kan kategoriseras i 
tre grupper: en med låg andel invandrare, en med 
hög andel invandrare och en mellangrupp. Skillnaden 
accentueras av att mellangruppen faktiskt har en 
lägre andel invandrare än den genomsnittliga andelen 
invandrare i kommunen.

• Kommundelsnämnderna med låg andel utrikes födda, 
under sex procent, utgörs dels av de fyra landsbygds-
kommundelarna och dels av Örebros mest välmå-
ende kommundel, Adolfsberg-Mosjö. De få invandrare 
som bor här är främst från Norden och Tyskland.

• De fyra kommundelsnämnderna i mellangruppen, 
8–10 procent utrikes födda, har ett betydande inslag 
av nordiska, främst finska, invandrare –dessa och 
deras barn utgör ca 40 procent av samtliga invand-
rare och barn till invandrare. I absoluta tal finns här 
också fler av finsk härkomst än i de invandrarrika 
kommundelarna. I två av dessa kommundelsnämnder, 
Vasa och Nikolai, finns dessutom en hög andel invand-
rare från Bosnien-Hercegovina.

• De fem kommundelsnämnder med hög andel utrikes 
födda, 15–25 procent, har till övervägande del invand-
rare från Bosnien-Hercegovina, Jugoslavien, Turkiet, 
Iran, Irak, Syrien, Libanon, Somalia och Etiopien. De 
nordiska, främst finska, invandrarna utgör 20–30 pro-
cent av samtliga invandrare och barn till invandrare 
i dessa kommundelar. I två kommundelar – Vivalla-
Lundby och Varberga-Kil, utgör de utomeuropeiska 
invandrarna majoriteten av invandrarna. Varberga Kil 
är dock den av de fem kommundelarna där flest 
invandrare blivit svenska medborgare.

• Invandrarna är inom de fem invandrarrika kommun-
delarna i huvudsak koncentrerade till sex stora hyres-
rättsområden ägda av det kommunala bostadsbola-
get ÖBO, som har 70 procent av hyresrättsbeståndet 
i kommunen. Dessa områden är Vivalla, Varberga, 

Baronbackarna, Markbacken, Oxhagen och Bricke-
backen. 

• De invandrarrika bostadsområdena karaktäriseras av 
avsevärt större ohälsa, lägre förvärvsintensitet, högre 
andel vuxna med socialbidrag, högre total och öppen 
arbetslöshet samt större andel lågutbildade och lägre 
andel högutbildade än i kommunen i genomsnitt. 
Detta får genomslag även på kommundelsnivå då de 
fem invandrarrika kommundelarna uppvisar mindre 
positiva sociala områdesdata än övriga kommunde-
lar.

• Olika invandrargrupper är i olika grad knutna till spe-
ciella områden. Bosnierna finns främst i Baronback-
arna, Markbacken, Oxhagen och i två områden utan-
för de fem invandrarrika kommundelarna (området 
kring södra station samt Stjärnhusen i Rosta i Nikolai 
och Vasa kommundelar). Invandrarna från Turkiet och 
västra Asien har en stark koncentration till Varberga 
– en tredjedel av alla från Turkiet bor där. Mycket talar 
för att det är i huvudsak assyrier/syrianer. Det kan 
också antas att dessa i hög grad blivit svenska med-
borgare. I övrigt visar Turkiet höga andelar i Bricke
backen, Vivalla och Oxhagen. Örebros invandrare från 
Afrika, där somalierna sannolikt dominerar mer än 
vad nationalstaten Somalia utvisar, bor främst i delar 
av Vivalla, Baronbackarna, Markbacken och Oxhagen. 
Iranierna avviker från övriga länder i västra Asien 
genom att de är relativt jämnt spridda över de nio 
kommundelar som har en hög andel eller en genom-
snittlig andel invandrare.

• De fem invandrarrika kommundelarna är i stort kom-
mundelar med hög andel hyresrätt, lägre sysselsätt-
ning, lägre disponibel inkomst, lägre utbildningsnivå, 
lägre bilinnehav och högre socialbidragskostnader än 
kommungenomsnittet. Avvikelser vad gäller enskilda 
variabler kan knytas till skillnader inom kommunde-
larna som i olika grad också inrymmer invandrarfat-
tiga och mer välmående områden. 
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och Haga. En tredjedel av alla i Örebro kommun med någon 
form av härkomst från Afrika bor i Vivalla-Lundby. Lennart 
Balkstedt anger också Vivalla som det område som har flest 
invånare med ursprung från Afrika. Koncentrationen är dock 
ännu större eftersom det egentligen rör sig om fyra bostads-
områden: Markbacken och Baronbackarna i Mikael, Oxha-
gen i Haga och Vivalla-Lundby. I dessa fyra bostadsområden 
är ca 60 procent av alla från Afrika samlade. De fem invand-
rarglesa kommundelarna har väldigt få från Afrika och övriga 
kommundelar ligger runt kommungenomsnittet. 
 En ytterligare invandrargrupp bör särskilt nämnas, irani-
erna. De flesta kom till Örebro som flyktingar under åren 
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av krig mellan Iran och Irak 1980–88. Medborgarna från 
Iran bor mer spritt än andra utomeuropeiska invandrare och 
än de från Bosnien-Hercegovina. (Någon direkt uppfattning 
om antalet etniska perser och etniska kurder från Iran kan 
inte redovisas.)

Invandrares valdeltagande
Det finns några företeelser som skulle kunna tala för att 
invandrarnas valdeltagande i Örebro (dvs. de utländska med-
borgarnas) skulle kunna avvika från riksgenomsnittet och då 
i positiv bemärkelse. Valdeltagandet ligger här något över 
riksgenomsnittet i både kommunal- och riksdagsval, det är 
också något bättre än för andra kommuner med motsvarande 
befolkningsstorlek eller av motsvarande kommuntyp. Lite 
spekulativt skulle man kunna framhäva kommunens karaktär 
av »folkrörelsestad«. Samtliga tre klassiska folkrörelser; frikyr-
korörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen har varit 
starka i Örebro och detta kan tänkas ha bidragit till en tradi-
tion av politisk integration. 
 Örebros stora, allmännyttiga bostadsområden har delvis en 
annan och äldre historia än de tre storstädernas miljonpro-
gramområden. Flera stora bostadsområden byggdes före mil-
jonprogrammet 1965–1975. I Örebro började man bygga 
för att undanröja bostadsbristen för den »skötsamma arbe-
tarklassen.« Rosta eller »Stjärnhusen« som uppfördes redan 
1947–1951 är ett sådant exempel. Den socialdemokratiska 
kommunledningen med Harald Aronsson i spetsen ville 
föra en framsynt mark- och bostadspolitik, som skulle göra 
Örebro till en (socialdemokratisk) mönsterstad (Strömberg 
1998). 
 Sammantaget skulle man kunna ställa upp en hypotes om 
att invandrarnas valdeltagande i Örebro skulle kunna vara 
något bättre än genomsnittet utifrån dessa historiska tradi-
tioner bland svenskfödda örebroare – att ett slags överspill-
ningseffekt skulle kunna finnas.
 Ett andra stöd för en hypotes om ett bättre valdeltagande 
bland invandrarna skulle vara utvecklingen inom den stora 
assyrianska/syrianska gruppen bland de utomeuropeiska 
invandrarna. En grupp, som från att ha varit apolitisk och 
odlat en avskildhet från det svenska politiska systemet, nu 
finns företrädd i de flesta politiska partier i Örebro som med-
lemmar och förtroendevalda. Deras exempel kan ses som 
hoppingivande för framtiden och den optimistiske kan spe-
kulera om t.ex. somalierna längre fram i tiden kommer att 
politiskt integreras på ett motsvarande sätt.



Tabell 6 
Valdeltagande i riksdags- och kommunalval i riksgenomsnitt jämfört med Örebro kommun 
1991, 1994 och 1998.

Valår R-val  R-val Differens K-val K-val  Differens
 riket Örebro R-val riket Örebro K-val

1998 81,4 81,9 +0,5 78,6 79,8 +1,3
1994 86,8 87,2 +0,4 84,4 85,8 +1,4
1991 86,7 87,3 +0,6 84,3 85,3 +1,0
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Tabell 7 
Andel röstberättigade utländska medborgare i riket och i 
Örebro kommun i valen 1991, 1994 och 1998.

År Riket Örebro

1998 5,0 4,3
1994 4,3 3,0
1991 4,2 2,9

Källa: SCB 1992, 1995 och 1999a.

Lägre valdeltagande bland 
Örebros invandrargrupper
Medborgarna i Örebro har ända sedan 1976 haft en högre 
röstbenägenhet än riksgenomsnittet i både riksdags- och 
kommunalval. Vad gäller riksdagsvalet har valdeltagandet de 
senaste valen stadigvarande legat runt en halv procent högre 
än genomsnittet för riket. Vad gäller kommunalvalet så är 
differensen större, runt 1–1,4 procent högre i nittiotalets tre 
val.
 En invändning kunde vara att jämförelsen med riksgenom-
snittet inte är relevant. Om man istället jämför rikets femton 
befolkningsmässigt största kommuner utanför de tre storstä-
derna, kan man konstatera att i valen 1991, 1994 och 1998 
avvek Linköping, Jönköping, Lund och Örebro genom ett 
högre valdeltagande i de tre kommunalvalen än de övriga 
femton. Dessa fyra kommuner utmärktes då också av en 
lägre andel invandrare än övriga. Ett undantag utgjorde dock 
Norrlandskommunerna Umeå, Sundsvall och Gävle, som för-
visso också har ett lägre valdeltagande men ännu lägre andel 
invandrare än de fyra (SCB 1992, SCB1995, SCB1999a).
 Som framgår av tabell 7 utgör de röstberättigade utländ-
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ska medborgarna i Örebro kommun en något lägre andel än 
i riket. Skillnaden har dock utjämnats över tid.
 Med utgångspunkt från kända fakta om att både utländska 
medborgare och utrikes födda som blivit svenska medbor-
gare har lägre röstbenägenhet än infödda svenska medbor-
gare, borde skillnaden mellan Örebro och riksgenomsnittet 
snarare minskat i senare val, då Örebros andel utländska 
medborgare (och utrikes födda) allt mer närmat sig riks-
genomsnittet. En hypotes skulle kunna vara att infödda 
svenska medborgare i Örebro har en högre röstbenägenhet 
än infödda svenska medborgare i riket som helhet samt att 
ökningen av invandrarnas andel av valmanskåren i Örebro är 
så liten att den inte betyder så mycket för förändringen av 
valdeltagandet allmänt.
 Valdeltagandet bland utländska medborgare har fallit oav-
brutet sedan denna rösträtt infördes 1976. I det första 
»invandrarvalet« 1976 var deltagandet 60 procent. I valen 
1979–1985 höll det sig runt 50 procent och åren 1988–1994 
hade nivån sjunkit till runt 40 procent. I det senaste valet 
1998 sjönk valdeltagandet bland de utländska medborgarna 
ytterligare och stannade vid 35 procent.
 SCB har i specialundersökningar studerat valdeltagandet 
bland utländska medborgare utifrån medborgarskapsland (för 
de största grupperna) sedan 1976. Tabell 8 visar valdelta-
gandet i riket bland utländska medborgare 1991, 1994 och 
1998 utifrån medborgarskapsland. Enbart de länder som 
finns representerade i Örebros invandrarbefolkning har tagits 
med. De nordiska invandrarna är något färre i Örebro än 
genomsnittligt. Även om utländska medborgare från Tysk-
land och Turkiet har ett högre valdeltagande utmärks snarare 
Örebro av många utländska medborgare från Jugoslavien, 
Bosnien-Hercegovina, Iran och Irak, medborgargrupper där 
valdeltagandet sjunkit extra mycket. I SCB:s specialundersök-
ning saknas för Örebro intressanta stater som Syrien, Liba-
non, Somalia och Etiopien. Ett välgrundat antagande är att 
dessa länders medborgares valdeltagande snarare borde ligga 
under än över genomsnittet på 35 procent. 
 Som vi redan nämnt har Örebros invandrare blivit betydligt 
fler genom den sentida flyktinginvandringen, personer som 
inte varit bosatta särskilt länge i landet och kommunen. Var-
ken vistelsetiden eller sammansättningen utifrån ursprungs-
länder talar egentligen för att Örebros utländska medbor-
gare skulle ha ett högre valdeltagande än riket i genomsnitt. 
Möjligen kan man vad gäller vissa grupper såsom assyrier/
syrianer tänka sig ett högre valdeltagande, eftersom de bör-
jade komma till Örebro redan 1975. Många av dessa har 
emellertid blivit svenska medborgare och hamnar därmed på 



Tabell 8 
Valdeltagande i procent bland utländska medborgare i riket 
i kommunfullmäktigevalen 1991, 1994 och 1998. Efter 
medborgarskapsland.

Medborgar-
skapsland 1991 1994 1998

Norge 46 42 39
Danmark 42 45 38
Finland 35 40 35
Tyskland 51 51 49
Polen 36 32 27
Bosnien-Hercegovina - - 31
Jugoslavien 35 27 19
Turkiet 51 47 39
Iran 41 41 30
Irak - 42 26
Samtliga 41 40 35

Källa: SCB 1999c.
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den andra sidan i statistiken, vilket avspeglas i att andelen 
utländska medborgare från Turkiet är avsevärt lägre än ande-
len födda i Turkiet (se tabell A i tabellbilagan). 
 Hypotesen om ett högre valdeltagande bland de invand-
rare som är utländska medborgare i Örebro har alltså falsi-
fierats. De utländska medborgarnas valdeltagande i Örebro 
visade siffror under riksgenomsnittets redan låga 35 pro-
cent. Valdeltagandet som 1994 hade varit 44,3 procent (mot 
dåvarande riksgenomsnitt på 40 procent) var nu 32,5 pro-
cent (Bäck 2000). Valdeltagandet sjönk alltså närmare 12 
procentenheter. 
 Varför valdeltagandet bland utländska medborgare i Öre-
bro svängt från att ligga över riksgenomsnittet till att ligga 
under återstår att undersöka. En av förklaringarna kan ligga 
i ökningen av relativt nyanlända och mindre röstbenägna 
invandrargrupper mellan valen 1994 och 1998.

Invandrarrösternas betydelse 
för det totala röstandet 
Örebros generellt något högre valdeltagande kvarstår, vilket 
kan vara svårt att förklara. Som vi konstaterat nedan är de 
utländska medborgarna sannolikt för få, för att påverka val-
deltagandet i stort. Vi vet inget om valdeltagandet bland de 
invandrare i Örebro som fått svenskt medborgarskap, där 
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assyrier/syrianerna utgör en stor andel, annat än att valdelta-
gandet bland de svenska medborgarna totalt med sina 79,8 
procent låg över riksgenomsnittet och alltså drygt 47 pro-
centenheter över de utländska medborgarnas röstande i kom-
munen. 
 Andelen utländska medborgare bland de röstberättigade i 
kommunalvalet i Örebro var 1991 – 2,9 procent, 1994 – 3,0 
procent och 1998 – 4,3 procent, en markant ökning inför 
det senaste valet. Andelen utrikes födda av befolkningen var 
1998 10,4 procent. Med beaktande av den högre andelen 
icke-röstberättigade bland utrikes födda (vissa har ej uppfyllt 
vistelsekravet och kategorin består av en högre andel barn 
och ungdomar än svenskfödda), borde utrikes föddas andel 
av de röstberättigade snarast understiga 10,4 procent.
 Valdeltagandet bland utländska medborgare minskade 
alltså med strax under tolv procentenheter i kommunalvalet 
1998, vilket påverkade valdeltagande allmänt i kommunen 
med maximalt en halv procent. Valforskningen visar att 
infödda svenska medborgare har visat störst benägenhet att 
rösta, naturaliserade svenska medborgare något mindre och 
utländska medborgare minst. De utrikes födda kunde på 
motsvarande sätt sänka det generella valdeltagandet i Örebro 
med som mest något mer än en procent. Men valdeltagandet 
i kommunalvalet i Örebro sjönk från 85,8 procent 1994 till 
79,8 procent 1998, dvs. med sex procentenheter. 
 Huvudförklaringen till det sjunkande valdeltagandet får 
alltså sökas någon annanstans än bland den invandrade delen 
av befolkningen. Invandrarnas andel av Örebros röstberätti-
gade är fortfarande så liten att de endast kan ha en mindre 
påverkan på det generella valresultatet. Olika förklaringsmo-
deller till fenomenet sjunkande valdeltagande har diskuterats 
av den statliga Demokratiutredningen (se främst Westholm 
& Teorell 1999). Omvänt bör dock framhållas att det låga 
och fallande valdeltagandet bland invandrare (både natura-
liserade och utländska medborgare) kan ses som ett särskilt 
politiskt och demokratiskt problem. Det finns all anledning 
att tro att invandrarnas minskade valdeltagande är förknip-
pat med socialt, ekonomiskt och politiskt utanförskap eller 
exkludering (Marcus Johansson 1999). 

Stora skillnader mellan kommundelarna
Valdeltagandet allmänt i Örebro kommun ligger, som tidi-
gare nämnts i tabell 6, över riksgenomsnittet. Kommunen 
är sedan 1976 indelad i fyra valkretsar och valdeltagandet i 
dessa skiljer sig något åt. Vid 1998 års kommunalval var val-



deltagandet i valkrets 1:A 81,6 procent, i valkrets 2:A 80,1 
procent, i valkrets 3:E 78,2 procent och i valkrets 4:E 79,5 
procent. Andelen utländska medborgare var i valkrets 1:A 
3,4 procent, i valkrets 2:A 4,2 procent, i valkrets 3:E 5,6 
procent och i valkrets 4:E 3,9 procent. Valdeltagandet var 
alltså lägst i den valkrets där andelen utländska medborgare 
är högst.
 Örebros generellt högre valdeltagande har genomgått 
samma trendmässiga minskning på åttio- och nittiotalen som 
i riket i övrigt. För nittiotalet kan detta illustreras, som i 
tabell 9, av antal valdistrikt som representeras av olika valdel-
tagandenivåer. I valen 1991 och 1994 hade fortfarande ett 
stort antal valdistrikt över 90 procents valdeltagande, bara 
enstaka valdistrikt låg under 70 procent. Vid valet 1998 hade 
endast ett valdistrikt, Mikael 66 (den nordöstra halvan av 
villaområdet Hjärsta) över 90 procent. Tio valdistrikt hade 
ett valdeltagande under 70 procent, varav två även under 60 
procent.
 Valdeltagandet i Örebros kommundelar i de tre kommu-
nalvalen på nittiotalet framgår av tabell 10, som också något 
oegentligt anger kommundelarnas andel utrikes födda 1998. 
Givetvis har andelen utrikes födda ändrats under de tre valen 
men siffran för 1998 visar dock på storleksordningen för 
de tre grupperna av kommundelsnämnder. En ökad andel 
invandrare i befolkningen är dock som tidigare nämnts bara 
en av flera förklaringar till det fallande valdeltagandet och 
inte ens den viktigaste.
 Martin Bennulf och Per Hedberg har för Demokratiutred-
ningen studerat det fallande valdeltagandets sociala och poli-
tiska rötter bland svenska medborgare (riksdagsvalen). Väl-
jarna känner det inte längre som sin plikt att rösta. Framför 
allt är det kombinationen av socialt och politiskt utanförskap 
som gör att man avstår från att delta. (Bennulf&Hedberg 
1999:122). Det sociala och politiska utanförskapet kan givet-
vis gälla både invandrare och svenskfödda. Jan Teorell och 
Anders Westholm har också inom ramen för Demokrati-
utredningen studerat varför väljarna röstar och röstar allt 
mindre. Varken sociala bakgrundsfaktorer eller dessa kombi-
nerade med olika typer av relationer till partier (partiiden-
tifikation, partimedlemskap, partiaktivitet) och attityder till 
röstning som medborgardygd/plikt kan förklara mer än hälf-
ten av nedgången i valdeltagandet. Jan Teorell och Anders 
Westholm pekar på umgängeskretsens betydelse liksom på ett 
slags politikens sekularisering. Den gamla känslan av parti-
identifikation och att röstning är en plikt har övergått i käns-
lomässigt avståndstagande och nyttokalkylerande (Teorell & 
Westholm 1999:184 ff). 

46 UTANFÖR DEMOKRATIN?
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Tabell 10 
Andel utrikes födda 1998 och valdeltagande i kommunalvalen 1991, 1994 och 1998 i de 
olika kommundelarna (procent).

Kommundel Andel utrikes  Valdeltagande Valdeltagande Valdeltagande 
 födda 1998  1991  1994 1998

Östernärke 3,4 83,8 84,1 81,7
Glanshammar 3,8 86,3 86,2 83,1
Tysslinge 4,0 88,8 89,2 85,2
Adolfsberg-Mosjö 5,0 90.1 90,2 86,2
Axberg 5,5 89,7 89,1 84,6

Olaus Petri 8,3 84,4 84,7 78,5
Almby Norrbyås 8,9 86,3 87,6 82,4
Vasa 9,5 82,2 82,9 75,9
Nikolai 9,7 83,9 83,6 78,2

Haga 15,1 86,3 87,0 80,8
Varberga-Kil 17,2 82,5 83,6 76,6
Brickebacken-
Gällersta 18,3 80,5 83,3 76,8
Mikael 20,8 80,0 82,7 73,2
Vivalla-Lundby 24,4 79,7 80,3 70,6

Hela Örebro 11,2 85,3 85,8 79,8

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

Tabell 9 
Antal valdistrikt utifrån valdeltagandet i kommunalvalet 
i Örebro 1991, 1994 och 1998.

Valdeltagande i 
procent 1991 1994 1998

 –90 11 15 1
 80–90 52 51 46
 80–70 13 14 24
 70-60 3 1 8
 60–50 0 0 2

Samtliga 79 81 18

Källa: Nicklasson 1999.
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 Redan på kommundelsnivå framträder alltså ett visst sam-
band mellan andel utrikes födda och valdeltagande. De fyra 
landsbygdsdelarna och Adolfsberg-Mosjö, vars invandrare till 
övervägande del är nordbor, har 1998 utkristalliserat sig som 
en grupp med ett högre valdeltagande, 82–86 procent. Även 
om nu landsbygdsområdena egentligen består av en bland-
ning av tätorter och landsbygd, bör det noteras att viss forsk-
ning menar att valdeltagandet 1998 var högre på landsbyg-
den än i tätorterna rent allmänt (Herlitz 1999).
 Vad gäller övriga kommundelar är sambandet mellan andel 
utrikes födda och valdeltagande inte lika klart, även om de 
två kommundelarna Vivalla-Lundby och Mikael har lägst val-
deltagande i samtliga tre val. Trots en hög andel utrikes 
födda har Haga kommundel ett relativt högt valdeltagande, 
medan Vasa med låg andel utrikes födda har ett lågt valdel-
tagande. För Haga kan förklaringen vara att det, liksom i de 
flesta övriga kommundelar, finns en segregation inom kom-
mundelen. I Haga finns både det invandrartäta hyresrätts-
området Oxhagen och området Björkhaga som består av sex 
samfälligheter med en blandning av ägande-, bostads- och 
hyresrätter. Björkhaga beskrivs som ett barnrikt, barnvänligt 
och idylliskt område, där det bor få äldre, invandrare och 
missbrukare (Lekare 1997). I Haga kommundel finns flera 
valdistrikt med såväl högt socialdemokratiskt röstande som 
allmänt högt valdeltagande. Vasas låga valdeltagande kan 
möjligen förklaras av en kombination av ålders- och famil-
jestrukturer. Vasa kommundel har en stor åldersgrupp på 
20–30 år, vilkas valdeltagande 1998 låg klart under genom-
snittet för riket. Vasa har också en hög andel ensamstående 
utan barn – frånskilda och ogifta har enligt valdeltagande-
undersökningar ett lägre valdeltagande än gifta (Bennulf & 
Hedberg 1999).

Särskilt utsatta bostadsområden
Frågan om valdeltagandets utveckling blir tydligast på valdi-
strikts- och bostadsområdesnivå. Att allt färre röstar i stora, 
allmännyttiga och invandrartäta bostadsområden får anses 
tillhöra valstatistikens och valforskningens allmängods. Frå-
gan om de svenskföddas valdeltagande i dessa områden är 
dock mindre utredd. 
 En nyligen publicerad rapport av Göteborgs stad och Inte-
grationsverket rör utländska medborgare i sex valdistrikt i 
Göteborg (Jonsson 1999). Denna menar att valdeltagandet 
bland röstberättigade utländska medborgare inte sjunker i 
valdistrikt, där svenskfödda dominerar. Däremot sjunker det 
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i invandrartäta områden och särskilt bland kvinnor och ung-
domar under 27 år. Vad som dock skiljer exempelvis Örebro 
från de tre storstäderna är att de utrikes födda inte i något 
valdistrikt i Örebro utgör en majoritet av väljarkåren. Bara 
om man använder sig av den vidare kategorin »utrikes bak-
grund«, kan den utgöra en majoritet i högst hälften av de tio 
relativt sett invandrartäta valdistrikten i kommunen.10

 Örebro kommun hade vid valet 1991 75 valdistrikt och 
vid valen 1994 och 1998 81 valdistrikt. Av dessa hade unge-
fär en fjärdedel vid respektive val en högre andel utländska 
medborgare än kommunen i genomsnitt (1991 17 valdi-
strikt, 1994 20 valdistrikt och 1998 18 valdistrikt). 
 Här är tio valdistrikt med särskilt hög andel utländska 
medborgare intressanta. I stort sammanfaller de med de stora 
allmännyttiga bostadsområdena; Almby 86 och 87 (bostads-

10 Den fortsatta delen av detta kapitel bygger dels på den officiella 
valstatistiken publicerad av SCB dels på statistiska bearbetningar 
gjorda av Gunnar Nicklasson, statistikansvarig på Örebro kom-
mun. Den officiella valstatistiken gör det nödvändigt att arbeta 
med det smalare begreppet »utländska medborgare« istället för 
med »invandrare« eller närmare bestämt »utrikes födda.«

Tabell 11 
Valdeltagande och andel utländska medborgare i de tio valdistrikt som hade lägst valdelta-
gande och högst andel utländska medborgare 1998, 1994 och 1991 (procent).

Val- Valdel- Utländska  Valdel- Utländska Valdel- Utländska
distrikt tagande  medborgare  tagande medborgare tagande  medborgare
 1998 1998  1994  1994  1991  1991

Mikael 74 55,9 20,9 69,3 11,5 64,7 10,4
Längbro 43 59,1 17,9 70,3 12,6 67,1 14,6
Mikael 64 60,6 17,7 72,3 12,0 73,1 7,7
Längbro 42 61,2 15,8 71,9 14,4 69,4 12,6
Längbro 45 61,8 21,8 76,2 10,0 76,4 8,7
Mikael 62 62,3 13,4 74,9 9,4 72,7 10,4
Mikael 63 62,6 11,3 75,4 12,0 73,1 8,9
Mikael 68 62,6 21,7 78,1 8,3 74,9 6,5
Almby 86 69,0 14,8 76,3 14,0 72,5 13,0
Almby 87 69,7 11,8 78,4 10,2 73,5 11,0

Kommun-
medelvärde 85,3 2,9 85,8 3,0 79,8 4,3

Källa: Nicklasson 1999.
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området Brickebacken) i Brickebacken-Gällersta kommundel, 
Längbro 42 och 43 (bostadsområdet Varberga) i Varberga-
Kil kommundel, Längbro 45 (bostadsområdet Oxhagen) i 
Haga kommundel, Mikael 62, 63 och 64 (bostadsområdet 
Vivalla) i Vivalla-Lundby kommundel, Mikael 68 (bostads-
området Baronbackarna) i Mikaels kommundel samt Mikael 
74 (bostadsområdet Markbacken) också i Mikaels kommun-
del. Dessa tio valdistrikt hade 1991, 1994 och 1998 både 
högst andel utländska medborgare och lägst valdeltagande i 
kommunen. 
 Vad gäller de övriga åtta valdistrikten, som 1998 hade 
en andel utländska medborgare över kommungenomsnittet, 
låg dessa på fyra–sex procent med två undantag: Nikolai 02 
(området kring södra station) som låg på 9,3 procent och 
Nikolai 09 (Ladugårdsängen) på 7,4 procent.
 Av de tio valdistrikten ingick åtta bland de valdistrikt, där 
valdeltagandet sjönk mest mellan 1994 och 1998 (minus 
15–10 procent i absoluta tal). Två av valdistrikten avviker. 
Almby 86 och Almby 87 (Brickebacken, men även där var 
nedgången klart större än genomsnittet i kommunen. Som 
vi redan konstaterat har Brickebacken högre utbildningsnivå, 
lägre arbetslöshet etc.
 De tre valdistrikt som hade högst andel utländska medbor-
gare 1998 var Längbro 45 (Oxhagen), Mikael 68 (Baron-
backarna) och Mikael 74 (Markbacken). Andelen utländska 
medborgare ökade också mest i dessa tre mellan åren 
1994–98 och valdeltagandet sjönk där mest markant. Dessa 
områden har vidare fått en stark tillströmning av nya flyk-
tinggrupper – i kontrast till situationen i Brickebacken.
 Tillsammans hade dessa tio valdistrikt vid valet 1998 
10.957 röstberättigade eller 11,6 procent av kommunens 
totala antal röstberättigade i kommunalvalet. De utländska 
medborgarna utgjorde 1 848 personer i dessa tio valdistrikt 
eller 17 procent av de röstberättigade. Dessa 1 848 utländ-
ska medborgare utgjorde samtidigt 46 procent av samtliga 
röstberättigade utländska medborgare i hela kommunen.
 Omvänt kan man se till de elva valdistrikt som haft högst 
valdeltagande i kommunen; Adolfsberg 90, 92 och 93 i 
Adolfsberg-Mosjö kommundel, Hovsta nordvästra och Hov-
sta östra i Axbergs kommundel (motsvarar större delen av 
Lillån), Längbro 41 (motsvarar Björkhaga) och Längbro 44 
(villaområde – Oxhagen I, se Egerö 1979) i Haga kom-
mundel, Mikael 66 och 67 i Varberga-Kils kommundel (vil-
laområdet Hjärsta), Mikael 70 i Mikaels kommundel (villa-
området Hjärsta-Tegnér) samt Mikael 61 i Vivalla-Lundby 
kommundel (villaområdet Lundby).
 För dessa var valdeltagandet mellan 86,5 och 91,1 procent 
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Tabell 12 
Antal röstberättigade totalt och antal röstberättigade utländska medborgare i kommunal-
valet 1998 i de tio valdistrikt med flest utländska medborgare.

Kommundel/bostads- Antal röstberättigade  Antal röstberättigade
område/valdistrikt 1998 (kommunalval)  utländska medborgare 1998

Brickebacken-
Gällersta KDN – 
Brickebacken
Allmby 86 1 052 156
Almby 87 1 004 118

Varberga-Kil KDN – 
Varberga
Längbro 42 1 029 163
Längbro 43 810 144

Haga KDN – 
Oxhagen
Längbro 45 1 227 267

Mikaels KDN
Bronbackarna
Mikael 68 1 404 304

Mikaels KDN
Markbacken
Mikael 74 965 201

Vivalla-Lundby KDN – 
Vivalla
Mikael 62 1 118 150
Mikael 63 1 096 124
Mikel 64 1 252 221

Samtliga tio valdistrikt 10 957 1 848

Källa: SCB 1999.

1998. Dessa elva valdistrikt har på ett undantag när också 
varit desamma i valen 1991, 1994 och 1998. Här är andelen 
utländska medborgare låg och har dessutom legat relativt 
konstant lågt under nittiotalet. År 1998 var andelen mellan 
0,5 och 2,6 procent, att jämföras med kommungenomsnit-
tet på 4,3 procent. Samtliga har en mindre nedgång i valdel-
tagandet mellan 1994 och 1998 än kommungenomsnittet. 
Fyra tillhör de tio där fallet var lägst, mellan -2,8 och -1,9 



Diagram 2 
Valdeltagande och andel utländska medborgare i valdistrik-
ten i kommunalvalet i Örebro 1991. 

Diagram 3 
Valdeltagande och andel utländska medborgare i valdi-
strikten i kommunalvalet i Örebro 1994.
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Diagram 4 
Valdeltagande och andel utländska medborgare i valdistrik-
ten i kommunalvalet i Örebro 1998. 
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procent. Valdeltagandet ökade dessutom några tiondelar i två 
av de fyra valdistrikten. 
 Slutligen kan diagrammen 2–4 visa att det finns ett sam-
band mellan andel utländska medborgare och valdeltagande 
på en aggregerad nivå (då man använder valdistrikten som 
enheter) 1991, 1994 och 1998. I samtliga tre val finns ett 
samband mellan valdeltagande och andel utländska medbor-
gare. Ju högre andel utländska medborgare i ett valdistrikt 
desto lägre valdeltagande.

Svenskföddas röstande
Invånarna med svensk bakgrund utgör alltså en majoritet 
i de tio valdistrikten med lägst valdeltagande. Även när vi 
räknar med kategorin »utrikes bakgrund« utgör fortfarande 
»svenskarna« en majoritet. Det låga valdeltagandet måste 
därmed i första hand ses som ett allmänt problem knutet till 
lägre utbildning, lägre inkomst, arbetslöshet, låg social sta-
tus, social exkludering etc. och inte ett etniskt problem. En 
möjlighet att delvis kontrollera detta är att se till valdeltagan-
det i riksdagsvalet där kategorin utländska medborgare faller 
bort. 
 Av tabell 13 framgår att även valdeltagandet i riksdagsvalet 
är påfallande lågt i de tio valdistrikten. 

Tabell 13 
Valdeltagandet i kommunalvalet och riksdagsvalet 1994 och 1998 i de tio valdistrikt med 
lägst valdeltagande i kommunalvalet (procent).

Valdistrikt Valdeltagande  Valdeltagande  Valdeltagande  Valdeltagande 
 98 K  98 R 94 K 94 R

Mikael 74 55,9 62,7 69,3 74,2
Längbro 43 59,1 63,4 70,3 76,5
Mikael 64 60,6 66,8 72,3 77,2
Längbro 42 61,2 67,7 71,9 77,2
Längbro 45 61,8 70,5 76,2 80,9
Mikael 62 62,3 67,6 74,9 80,1
Mikael 63 62,6 67,2 75,4 79,6
Mikael 68 62,6 70,5 78,1 80,8
Almby 86 69,0 73,5 76,3 81,5
Almby 87 69,7 75,7 78,4 82,8

Kommun-
medelvärde 79,8 81,9 85,8 87,2

Källa: Nicklasson 1999
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 Vid riksdagsvalet 1994 fanns det tre valdistrikt med lägre 
eller lika högt valdeltagande som de fyra »bästa« valdistrikten 
ovan (Almby 86 och Almby 87 samt Mikael 68 och Längbro 
45). Dessa var Nikolai 1 (72,5 procent), Asker Södra (73,5 
procent) och Nikolai 10 (80,8 procent). Vid riksdagsvalet 
1998 hade fyra andra valdistrikt ett lägre valdeltagande än 
det »bästa« valdistriktet ovan (Almby 87). Dessa andra tre 
valdistrikt 1998 var Nikolai 2 (74,8 procent), Olaus Petri 27 
(74,7 procent), Olaus Petri 29 (75,1 procent) och Mikael 72 
(75,6 procent). Tesen att problemet lågt valdeltagande inte 
ensidigt skall kopplas till etnicitetsfaktorn underbyggs av att 
Almby 87 i Brickebacken-Gällersta kommundel avviker vid 
båda riksdagsvalen.
 Utfallet där valdistrikten nästan, men inte helt, är iden-
tiska i riksdagsvalet jämfört med kommunalvalet antyder att 
invandrarandelen spelar en viss roll men att även andra vari-
abler i de tio valdistrikten, som gäller både personer med 
svensk och utrikes bakgrund är betydelsefulla. 
 Om man sedan istället granskar vilka tio valdistrikt, som 
hade högst valdeltagande i riksdagsvalen 1994 och 1998, så 
hade dessa ett valdeltagande på mellan 92,0 och 94,2 pro-
cent mot kommungenomsnittet 87,2 procent 1994 och mel-
lan 90,9 och 87,8 procent mot kommungenomsnittet 85,8 
procent 1998. Dessa överensstämmer med något undantag 
med de tio valdistrikt som också hade högst valdeltagande i 
kommunalvalet 1994 och 1998. Dessa valdistrikt var också 
de med lägst andel utländska medborgare och därmed också 
sannolikt lägst andel invandrare. 
 Det går inte att gräva djupare än så här utan att göra indi-
vidbaserade undersökningar. 
 En mindre sådan har gjorts rörande riksdagsvalet i Vivalla 
av den s.k. Fenix-gruppen ledd av Jonas Jörnestam (Fenix-
gruppen 1999). I Vivalla var det 948 personer som inte rös-
tade i riksdagsvalet, av dessa var 327 personer (34,5 procent) 
utrikes födda. Av de 948 erhöll ett urval på 336 personer en 
postenkät som besvarades av 110, en tredjedel av de svarande 
var invandrare. Av de svarande hade hälften enbart grund-
skoleutbildning (för hela Örebro är siffran ca 20 procent och 
hela kommundelen Vivalla-Lundby 30 procent). Av de sva-
rande uppgavs 25 procent vara arbetslösa (för hela Örebro 
kommun var den öppna arbetslösheten ca fem–sex procent 
och för kommundelen åtta procent). Undersökningens defi-
nition av »arbetslös« framgår dock inte. Över 40 procent av 
de svarande uppgav som skäl för att de inte röstade att de 
kände misstro mot politiker eller ville protestera mot samhäl-
let. En lika stor grupp sade sig »inte intresserade« eller tyckte 
att »det inte spelade någon roll att rösta«. 
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 Den forskningsuppgift som aktualiseras skulle vara att 
undersöka valdeltagande bland invånare med svensk bak-
grund i de invandrartäta områdena. Lite spekulativt kanske 
man kan diskutera att de stora, invandrartäta allmännyttiga 
hyresrättsområdena främst bebos av olika underprivilegierade 
grupper. När »miljonprogramområdena« uppfördes kom de 
att befolkas av traditionell, svenskfödd arbetarklass, som 
utmärktes av lägre inkomster och även en lägre utbildnings-
nivå än den genomsnittlige medborgaren. Även om arbets-
kraftsinvandringen pågick, hade Sverige då ännu inte blivit 
mångkulturellt – invandrarna var relativt sett ännu få. Den 
svenskfödda arbetarklassen och deras barn finns delvis kvar i 
dessa områden, samtidigt som andelen invandrare successivt 
ökat, arbetskraftsinvandrarna har följts av flyktinginvandrare. 
 Invandrarna är inte bara olika till medborgarskap, språk 
och kultur, de har också skilda socioekonomiska bakgrunder 
från sina hemländer. Vissa har tillhört en övre medelklass i 
storstaden i sina hemländer, andra kommer från landsbygden 
och har delvis stått utanför det moderna samhället. 
 En annan grupp i områdena skulle kunna betecknas som 
socialsveriges problembarn, marginaliserade grupper med 
svensk bakgrund. En blandning av människor med drogpro-
blem, kriminella och personer som fastnat i en fattigdoms-
fälla med socialbidragsberoende. På senare år har också en ny 
grupp tillkommit – de psykiskt störda som utlokaliserats från 
institutionerna. 
 Socialsveriges problembarn och marginaliserade grupper 
hamnar i de större, allmännyttiga bostadsområdena av samma 
anledning som flyktinginvandrarna. De saknar ekonomiska 
resurser för annan upplåtelseform än hyresrätt. Det privata 
hyresrättsbeståndet är mindre och de privata hyresvärdarnas 
bostadsförmedling är ofta präglad av ekonomisk och social 
selektion. De hyresrätter som då finns tillgängliga i allmän-
nyttan är de som finns i de större bostadsområdena, där 
omflyttningen följaktligen är hög och miljön sämre. 

Sammanfattning
Valdeltagandet i Örebro ligger över riksgenomsnittet och lig-
ger även högt vad gäller befolkningsmässigt jämförbara kom-
muner. Valdeltagandet generellt har dock minskat i lika hög 
grad som i riket i övrigt. I kommunalvalet i Örebro föll det 
från 85,8 procent år 1994 till 79,8 procent år 1998. Bland 
utländska medborgare i Örebro var det 1994 44,3 procent 
dvs. över riksgenomsnittet på 40 procent. Valdeltagandet 
1998 blev däremot 32,5 procent dvs. under riksgenomsnit-
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tet på 35 procent. En förklaring kan vara att gruppen utländ-
ska medborgare »fyllts på« av mindre röstbenägna grupper. 
Den lägre röstbenägenheten framstår som särskilt anmärk-
ningsvärd då partierna i andra kapitel i rapporten menar att 
de gjort större valinsatser gentemot invandrarna 1998 än 
1994.
 Av Örebro kommuns 81 valdistrikt hade tio identiska val-
distrikt i samtliga tre val under nittiotalet en markant högre 
andel utländska medborgare än övriga valdistrikt. Valdistrik-
ten sammanfaller med de sex stora ÖBO-områden: Bricke-
backen, Varberga, Oxhagen, Baronbackarna, Markbacken 
och Vivalla. I dessa tio valdistrikt bor 46 procent av de röst-
berättigade utländska medborgarna i kommunen. Samtidigt 
utgör dessa dock enbart 17 procent av alla röstberättigade i 
de tio valdistrikten. Inte heller sett till utrikes födda finns en 
majoritet i något valdistrikt.
 Valdeltagandet i de tio valdistrikten låg 1998 mellan 56 
procent och 70 procent. Det var också dessa valdistrikt som 
hade lägst valdeltagande i kommunen i samtliga tre val – 
1991, 1994 och 1998. Den höga andelen utrikes födda 
och deras sannolikt låga valdeltagande får dock inte skymma 
sikten för att även den svenskfödda majoritetens valdelta-
gande i dessa områden är under genomsnittet. Områdena/
valdistrikten karaktäriserades av större sysselsättningsproblem, 
större bidragsberoende och lägre utbildningsnivå. Vi kan 
också spekulera i en lägre generell »hembygdskänsla« och 
mindre av grannkontakter vilka gör det svårare att mobilisera 
till samhällsengagemang och röstning. 
 Tidigare forskning visar också att dessa områden trots 
andra politiska ambitioner, i princip från tiden då de bygg-
des, har varit hemvist för olika kategorier Örebroare, som 
haft det sämre ekonomiskt ställt och inte minst mot den bak-
grunden är det viktigt att områdenas mångkulturella kapaci-
tet kan utnyttjas positivt – av de boende själva och av kom-
munen som helhet. Fysiska ombyggnationer och tillförande 
av nya boendekategorier typ studenter i områdena är givet-
vis positiva. Men det måste snarare vara ett stärkande av de 
sociala kontakterna och nätverken i områdena och inte minst 
över etniska gränser. Om valdeltagande inte längre upplevs 
som en plikt, måste det istället kunna bli del i en lust till enga-
gemang, social gemenskap och deltagande – bland invand-
rade såväl som bland infödda svenskar.
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Tabell 14 
Röstetal/röstandelar, personröster/andel personröster samt mandatställning 1998 och 1994 
för partierna i Örebro fullmäktige.

Parti Röstetal  Personröster Mandat 1998 Mandat 1994

Moderata 
samlingspartiet 14 251 (19,4%) 5 220 (36,6%) 12 12
Socialdemo-
kraterna 27 822 (37,8%) 7 987 (28,7%) 27 31
Folkpartiet 
Liberalerna 6 247 (8,5%) 3 343 (53,5%) 4 8
Centerpartiet 3 256 (4,4%) 1 380 (42,4%) 2 4
Vänsterpartiet 8 426 (11,5%) 2 462 (29,2%) 8 4
Miljöpartiet 
De Gröna 3 789 (5,2%)  988 (26,1%) 4 2
Kristdemo-
kraterna 8 408 (11,4) 3 296 (39,2%) 8 4
Övriga 1 366 (1,8%) ingen uppgift 0 0

Totalt 73 565 (100,0%) 24 676 (33,6%) 65 65

Källa: SOU 1999:136.

Personval – ny möjlighet för invandrare? 
Andelen väljare som personröstade i kommunalvalet 1998 
var för riket i genomsnitt 35,2 procent. Örebro län låg över 
och Örebro kommun under riksgenomsnittet med siffrorna 
36,7 procent respektive 34,1 procent. Riks- och länsgenom-
snittet blir något högre om man enbart räknar de kommuner 
där personröstningen ledde till förändringar av kommunfull-
mäktiges sammansättning (Holmberg 1999:255). Att Öre-
bro kommun ligger under riksgenomsnittet får ses som nor-
malt utifrån att personröstningen fått sämre genomslag i de 
befolkningsrikare kommunerna. 
 I valet 1998 valdes totalt 13 388 kommunfullmäktigeleda-
möter. Av dessa valdes 2.904 ledamöter på personröster dvs. 
21,7 procent (SOU 1999:136 s. 83). Av Örebro fullmäkti-
ges 65 ledamöter valdes 17 in på personröster dvs. 26 pro-
cent. Denna siffra låg över både riksgenomsnittet och läns-
genomsnittet (Andersson 1998).
 I Örebro kommun ledde personröstningen till att en krist-
demokrat och en centerpartist som enligt listordningen inte 
skulle blivit representerade i kommunfullmäktige som ordina-
rie ledamöter, nu blev det (på denna punkt är det som uppges 
i Personval 1998 bilaga 3 s. 255 felaktigt dvs. att avvikelsen 
skulle gälla moderata samlingspartiet och vänsterpartiet).
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 Anmärkning: SOU:s uppgift om andel personröstare i Öre-
bro kommun bygger på att kategorin övriga partier tagits 
bort, då blir andelen personröstare 34,1 procent (24 676 av 
72 199).
 Jämfört med riksgenomsnittet i kommunalvalet 1998 hade 
moderata samlingspartiet, centerpartiet, socialdemokraterna, 
vänsterpartiet och miljöpartiet de Gröna i Örebro kommun 
en lägre andel personröster, medan folkpartiet liberalerna 
och kristdemokraterna hade en högre (riksgenomsnittet i 
kommunalvalet 1998, se Holmberg 1999:255). De största 
avvikelserna stod folkpartiet liberalerna och miljöpartiet de 
Gröna för. Folkpartiet liberalerna hade 54 procent personrös-
ter jämfört med riksgenomsnittet på 44 procent. Miljöpartiet 
de Gröna hade 26 procent personröster mot riksgenomsnit-
tets 34 procent. Även centerpartiet och vänsterpartiet avvek 
relativt starkt från riket – bägge hade sex procent färre per-
sonröster i Örebro än i riket.
 Örebro kommun är indelad i fyra valkretsar. Antal röster 
från respektive partis röstetal, som behövdes för att bli invald 
på personröster från valkretsarna, framgår av tabell G i tabell-
bilagan. (Siffrorna i det följande bygger på egna summeringar 
utifrån data från Länsstyrelsen i Örebro län och riksskatte-
verkets hemsida (Länsstyrelsen i Örebro län 1998, Riksskat-
teverket 1999.)
 Sammanlagt sjutton kandidater har i någon av valkret-
sarna erhållit mer än fem procent av rösterna: tre moderater, 
tre folkpartister, fyra centerpartister, två kristdemokrater, två 
socialdemokrater, två vänsterpartister och en miljöpartist. 
Centerpartiet fick enbart två mandat 1998 varför två kandi-
dater, som klarade femprocentsspärren, inte blev invalda då 
deras parti hade för få röster totalt sett. Av dessa sjutton var 
två invandrare: en vänsterpartist och en kristdemokrat.
 Det samlade resultatet tycks peka i samma riktning som 
vad Anders Håkansson konstaterat rörande personröstningen 
i riksdagsvalet (Håkansson 1999:232). Det är partiernas väl-
kända toppnamn, som fått huvuddelen av personrösterna, ett 
slags »notabilitetsröstning«. Fjorton kandidater fick över 500 
personröster. Av dessa var det nio som toppade sina partiers 
listor: tre moderater, två socialdemokrater, två folkpartister, 
en kristdemokrat och en vänsterpartist. Samtliga utom två är 
eller har varit kommunalråd och är sedan länge välkända pro-
filer för sitt parti. Tillsammans erhöll dessa nio 40 procent 
av samtliga personröster. Ingen invandrare fanns bland de 
fjorton kandidater som fick flest röster. Koncentrationen till 
»toppnamnen« finns hos samtliga partier, även om den är 
mer markerad hos de fyra borgerliga partierna än hos social-
demokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet de Gröna.
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 Femtio kandidater fick vardera över hundra personröster. 
Sju moderater, fem folkpartister, fyra centerpartister, åtta 
kristdemokrater, aderton socialdemokrater, sex vänsterpartis-
ter och två miljöpartister. Av dessa var fem invandrare: Mas-
simo Montanari (v) 253, Behcet Barsom (kd) 202, Fisun 
Yavas (s) 183, Murad Artin (v) 162, Mussie Ephrem (s) 104. 
Montanari kom på andra och Artin på fjärde plats vad gäller 
antalet personröster inom sitt parti. Montanari blev invald på 
personröster, medan Artin lämnade sitt uppdrag i kommun-
fullmäktige för att bli riksdagsledamot. Barsom var en av de 
två kristdemokrater, som blev invalda på personröster, men 
han stannade på tredje plats i antal personröster i kristdemo-
kraterna totalt sett. Hans inval var alltså kopplat till valkrets-

Valkretsindelningen i Örebro
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indelningen. Yavas kom på nionde och Ephrem på artonde 
plats vad gäller antal personröster inom socialdemokraterna. 
Yavas blev ordinarie ledamot och Ephrem suppleant.
 Därutöver uppnådde sju invandrare över 50 personröster: 
Zargam Asadi (mp) 58, Josef Hannasson (fp) 52, Sabri 
Altunkaynak (m) 50, Erkan de Basso (s) 71, Timo Keränen 
(s) 62, Husein Musanovic (s) 55 och Juan Flores (v) 56. 
Zargam Asadi är den ende av dessa som finns i kommunfull-
mäktige. 
 Totalt kandiderade 28 invandrare till kommunfullmäktige 
i Örebro. De erhöll tillsammans 1 830 personröster eller 7,4 
procent av samtliga avgivna personröster. Detta är en högre 
andel än andelen röstberättigade utländska medborgare 1998 
(4,3 procent) men sannolikt väsentligt lägre än andelen röst-
berättigade utrikes födda. De fem invandrare som fick mer 
än hundra personröster hade tillsammans ca 60 procent av 
personrösterna på invandrarkandidater, medan de övriga 19 
delade på 40 procent. 
 Även bland invandrarkandidaterna fanns ett mönster av 
röstning på kända namn. Vi vet inte i vilken utsträckning 
invandrarkandidaternas personröster kom från invandrare. 
Vi vet inte heller om personröstningen var knuten till 
kandidaternas egenskap av »känd invandrare« eller »känd 
partiföreträdare/känd i partiverksamheten«. Vad gäller Mon-
tanari och Artin har de haft eller har framskjutna platser 
inom vänsterpartiet. Montanari är född i Italien och kom 
till Sverige som barn och har varit verksam inom vänsterpar-
tiet i Örebropolitiken under lång tid. Mussie Ephrem var 
under 1999 ordförande i Örebros SSU-distrikt och Erkkan 
de Basso var också verksam i SSU-distriktet och dessutom 
ordföranden i Örebro studentkår 1998.
 Maritta Soininen och Henry Bäck har konstaterat att 
invandrarkandidaterna vänder sig i sina personkampanjer till 
en eller flera bestämda kategorier av invandrarväljare (Soini-
nen & Bäck 1999). En antydan om att invandrarkandidater 
»drar« personröster utifrån sin nationella/etniska tillhörighet 
kan finnas i personvalet i Örebro. Om man ser till i vilken val-
krets respektive parti fått flest personröster, har samtliga par-
tier utom socialdemokraterna och miljöpartiet de Gröna, fått 
flest personröster i valkrets I A. Socialdemokraterna och mil-
jöpartiet de Gröna har flest personröster i valkrets 4:E. Sum-
merar man enbart invandrarkandidaternas personröster parti-
vis har samtliga partier utom centerpartiet och miljöpartiet 
de Gröna flest personröster på invandrarkandidater i valkrets 
3 :E. Centerns personröster på invandrarkandidater är för-
sumbar och miljöpartiet de Gröna har flest personröster på 
invandrarkandidater i valkrets 4:E.
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• Örebro hade en lägre andel personröster i kommunalvalet 1998 
än riksgenomsnittet för kommunalvalen. Folkpartiet liberalerna 
hade en avsevärt högre andel och miljöpartiet de Gröna en avse-
värt lägre andel jämfört med riksgenomsnittet. Personrösterna 
var samlade på ett fåtal »toppnamn«, nio namn fick vardera mer 
än 500 personröster och tillsammans utgjorde detta 40 procent 
av samtliga personröster.

• De 28 fullmäktigekandidaterna som är födda utomlands samlade 
ca 1 830 röster eller 7,4 procent av samtliga personröster. De 
28 utgjorde 8,2 procent av samtliga kandidater till Örebros kom-
munfullmäktige. Även här fanns en koncentration till mer kända 
invandrarnamn – fem »invandrarkandidater« fick mer än 100 per-
sonröster vardera och tillsammans utgjorde detta ca 60 procent 
av personrösterna på »invandrarkandidaterna.« Två invandrare 
blev invalda på personröster, en vänsterpartist och en kristde-
mokrat.

• I Örebros fyra valkretsar så avgavs i valkrets 3:E flest personrös-
ter på »invandrarkandidater«. Sex av de tolv »invandrarkandida-
ter« som fick mer än 50 personröster fick flest personröster 
i valkrets 3:E. Valkrets 3:E har en högre andel utländska med-
borgare än övriga tre valkretsar. Invandrarkandidaternas andel av 
personrösterna är i denna valkrets 8,6 procent mot kommun-
genomsnittet 6,2 procent. Såväl valdeltagandet som personröst-
ningen generellt är dock lägre i denna valkrets än i de övriga 
tre. Valkrets 3 inrymmer de invandrarrika bostadsområdena Var-
berga, Markbacken och Baronbackarna.

 Valkrets 3:E har »invandrarkaraktär« genom en hög andel 
röstberättigade utländska medborgare. Dessa är 5,6 procent 
(1 288 röstberättigade) i valkrets 3:E mot 4,2 procent (952 
röstberättigade) i valkrets 2:A, 3,9 procent (977 röstberät-
tigade) i valkrets 4:E och 3,4 procent (802 röstberättigade) 
i valkrets 1:A. Valkretsarna 1:A, 2:A och 3:E är ungefär lika 
stora och inrymmer runt 23 000 röstberättigade. Valkrets 
4:E är något större med 25 000 röstberättigade. I valkrets 
3:E ligger invandrartäta bostadsområden och valdistrikt som 
Varberga (valdistrikt Längbro 42 och 43), Markbacken och 
Baronbackarna (valdistrikt Mikael 68 och Mikael 74).
 Behcet Barsom är ordförande i Syrianska föreningen och 
hans personröster finns till 62 procent samlade i valkrets 3:E 
där Varberga ligger. Inte mindre än hälften av de med någon 
form av turkisk härkomst (födda i Turkiet eller med minst 
en förälder född i Turkiet) bor i valkrets 3:E. Även Massimo 
Montanari, vänsterpartiet, fick fler personröster i valkrets 3:E 
än i de övriga valkretsarna. Det var också den enda valkrets, 
där han fick fler personröster än den kvinna som är vänsterns 
förstanamn på listan (Montanari fanns på andra plats).



Tabell 15 
Utrikes födda i Örebros och rikets kommunfullmäktige 1994–1998 och 1998–2002.

 1994–1998  1998–2002
 Ordinarie Ersättare Ordinarie Ersättare

Örebro 3* (4,6%) 3 (9,1%) 5 (7,7%)*** 2 (6%)
Riket 625 (4,6%) ingen uppgift 718 (5,3%)*** ingen uppgift

Källa: SCB 1999b.

Anmärkningar: 
* Det kan noteras att fullmäktige hade ytterligare en invandrare som ordinarie utifrån utländsk härkomst.
** Det faktiska resultatet blev egentligen fyra, eftersom en invandrare som blev ordinarie ledamot, avsade sig 
uppdraget då han blivit riksdagsledamot.
*** Vad gäller den ökade invandrarrepresentationen i riket har den förstärkts av att antalet kommunfullmäktigeman-
dat minskat från 13 550 till 13 388.
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 Valkrets 3:E var samtidigt den av de fyra valkretsarna som 
har lägst valdeltagande år 1998 med 78,2 procent. Det är 
också den valkrets, som har lägst antal personröster sett till 
samtliga kandidater – 23 procent. Invandrarkandidaterna har 
däremot flest personröster i valkrets 3:E, 33 procent av deras 
personröster finns där, mot runt 23 procent i var och en av de 
tre andra valkretsarna. I denna valkrets ligger därför invand-
rarkandidaternas 8,6 procent av personrösterna, väsentligt 
högre än kommungenomsnittet på 6,2 procent. Elva av de 
28 invandrarkandidaterna har flest personröster i valkrets 3:E. 
Av de tolv med över 50 personröster fick hälften flest röster 
i valkrets 3:E. En slutsats, om än på ett begränsat material, 
skulle kunna vara att även om såväl valdeltagandet som per-
sonröstandet är lägre i områden med hög invandrarandel, 
personröstar invandrare där på invandrarkandidater – om 
sådana finns.

Invandrades representation
Invandrarnas representation i landets kommunfullmäktige-
församlingar har undersökts av Henry Bäck och Maritta Soi-
ninen (Bäck & Soininen 1996a, 1996b). SCB har publicerat 
nedanstående uppgifter som jämförs med rapportskrivarens 
egna uppgifter för Örebro kommun. I detta sammanhang 
behandlas invandrarrepresentationen utifrån begreppet »utri-
kes födda.« Om vi istället sett till utländska medborgare var 
antalet valda i riket 1998 136 och 1994 119 dvs. 1 procent 
1998 av samtliga valda till kommunfullmäktige. Både utri-
kes födda och utländska medborgare är underrepresenterade 



DEL 7: POLITISKT DELTAGANDE I ÖREBRO KOMMUN 63 

i kommunfullmäktige i förhållande till sin andel av befolk-
ningen. Utrikes födda är dock väsentligt bättre represente-
rade, kommunfullmäktigerepresentationen motsvarar här 50 
procent av befolkningsandelen i riket, än utländska medbor-
gare där kommunfullmäktigerepresentationen motsvarar 20 
procent. (Bäck & Soininen 1996a, 199 b, Marcus Johansson 
1999).
 Örebro kommunfullmäktige har alltså relativt sett fler 
invandrare i form av utrikes födda i fullmäktige än riksge-
nomsnittet, representationen understiger dock andel utrikes 
födda bland Örebros invånare. En viss tendens till ökning 
finns både i Örebro kommun och riket som helhet.
 Vad gäller födelseland låg ökningen i riket på personer med 
ursprung i länder och världsdelar utanför Norden, främst 
Asien och Afrika. Av de 625 utrikes födda som valdes till 
kommunfullmäktige 1994 och de 718 som valdes 1998 var 
mellan 50 och 60 procent från Norden (378 respektive 352). 
Finland dominerade bland dem från Norden med 254 valet 
1994 och 240 valet 1998. 
 Invandrarrepresentationen i Örebro 1998 avspeglade den 
sammansättning invandrarna då hade i kommunen med en 
hög andel från länder utanför Europa. De sju utrikes födda i 
kommunfullmäktige 1998 kommer från Italien, Turkiet (två, 
varav en assyrier/syrian), Iran (två), Egypten och Eritrea. En 
åttonde invandrare från Rumänien har dessutom blivit supp-
leant under valperioden. De nordiska, främst finska, invand-
rarna är relativt sin invandrarandel dåligt representerade i 
Örebro. I riket var omkring en tredjedel av de utrikes födda 
ledamöterna i olika kommunfullmäktigeförsamlingar från 
Finland. Sex av de sju i Örebros kommunfullmäktige kom-
mer alltså från länder i Asien och Afrika, i riket 1998 motsva-
rade det 108 av 718, varav 16 från afrikanska länder, 30 från 
Iran och 29 från Turkiet (SCB 1999b).
 Av de sju invandrare som blev ordinarie och ersättare i 
Örebros fullmäktige genom valet 1998 var bara en kvinna. 
Detta kan kontrasteras mot att kvinnornas andel 1998 i Öre-
bros fullmäktige varierar mellan 40 och 45 procent, bero-
ende på om man räknar med eller utan suppleanter. Örebro 
har av hävd haft förhållandevis god kvinnlig representation 
(Hedlund 1996).
 Av de 718 ordinarie invalda invandrarna i riket var nästan 
hälften, 354, kvinnor. Den något bättre invandrarrepresen-
tationen i Örebro är alltså kombinerad med en sämre köns-
mässig representation. I detta sammanhang bör noteras att 
valdeltagandet bland såväl utländska medborgare som natu-
raliserade svenskar är högre bland kvinnor än män. Inom 
kategorin utländska medborgare röstar i genomsnitt 5,7 pro-



Tabell 16
Antal och andelar utrikes födda bland kandidaterna till Örebros och hela rikets 
kommunfullmäktigeförsamlingar.

 Nominerade  Därav utrikes  Nominerade  Därav utrikes 
 totalt till  födda totalt  totalt till rikets  födda totalt 
 Örebro kommun- och i procent kommun- och i procent
Parti fullmäktige  fullmäktige

Moderata 
samlingspartiet 57 2 (3,5) 8 719 473 (5,4)
Centerpartiet 26 2 (7,7) 7 694 167 (2,1)
Folkpartiet
Liberalerna 51 5 (9,8) 5 200 328 (6,3)
Kristdemo-
kraterna 49 3 (6,1) 4 654 249 (5,3)
Miljöpartiet 
De Gröna 26 3 (11,5) 3 063 276 (9,0)
Socialdemo-
kraterna 107 8 (7,4) 14 578 1 087 (7,5)
Vänsterpartiet 24 5 (21,0) 4 197 500 (11,9)
Övriga uppgift saknas uppgift saknas 4 732 544 (11,5)

Totalt 340 28 (8,2) 52 837 3 624 (6,9)

Källor: SCB 1999b.

Anmärkning: 
Socialdemokraterna hade två valsedlar med vardera 60 namn. Valsedlarna var identiska t.o.m. 13:e plats. Av 
socialdemokraternas åtta invandrarkandidater fanns en med på 12:e plats på båda valsedlarna. I övrigt fanns fyra 
kandidater på den ena valsedeln och tre på den andra.
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cent fler kvinnor än män och bland naturaliserade i riksdags-
valet 2,5 procent fler (SCB 1999a, SCB 1999b).
 Jämfört med föregående mandatperiod är invandraran-
delen i Örebro fullmäktige oförändrad. Invandrarna hade 
1994–98 en sämre spridning på de olika partierna – de repre-
senterades då av fyra socialdemokrater och två vänsterpartis-
ter. Av dessa är två kvar i fullmäktige 1998, en har blivit 
riksdagsledamot, en fanns på partiets valsedel men på en 
plats utanför fullmäktige och två kandiderade ej. Perioden 
1994–1998 kom invandrarna i kommunfullmäktige från Ita-
lien, Irak, Turkiet, Finland, Chile. 
 Jämför man spridningen på partierna i Örebro med riket 
1998 tillhörde 70 procent av de utrikes födda kommunfull-
mäktigeledamöterna socialdemokraterna och vänsterpartiet. 
Denna dominans finns inte i Örebro, där både miljöpartiet 
de Gröna och kristdemokraterna har invandrare i fullmäktige. 
Vad gäller moderata samlingspartiet avviker de från riket, par-
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tiet hade 104 invandrare av de totalt 718 1998. I Örebro 
har moderata samlingspartiet ingen utrikes född varken som 
ordinarie eller suppleant i kommunfullmäktige.
 Två andra sätt att studera partiernas intresse för invand-
rare i kommunfullmäktige kan vara att granska dels andelen 
invandrare bland kandidaterna på fullmäktigelistan dels hur 
många som kunde blivit invalda vid oförändrat valresultat 
för respektive parti. Då listan fastställes spelar främst partiets 
dåvarande representation roll för listplaceringen. En bra eller 
dålig placering kan på grund av valresultatet omvandlas till 
det omvända. 
 Till kommunfullmäktige i Örebro kandiderade alltså en 
högre andel invandrare (utrikes födda) än till rikets kom-
munfullmäktigeförsamlingar i genomsnitt. Örebro avviker 
också genom moderata samlingspartiets låga och vänsterpar-
tiets höga andel invandrarkandidater.
 Av Örebros 28 invandrarkandidater kom tolv från länder i 
Asien (Turkiet, Iran och Irak). I riket som helhet dominerar 
däremot nordiska länder med omkring hälften av kandida-
terna. Där kommer enbart tio procent av kandidaterna från 
asiatiska länder, varav hälften från Turkiet och Iran.
 Endast sex av de 28 invandrarkandidaterna var kvinnor 
(21 procent). Kvinnorepresentationen var låg bland invand-
rarkandidaterna i Örebro jämfört med riket. Av samtliga i 
riket nominerade utgjordes 40 procent av kvinnor. Av de 340 
kandidaterna till Örebros fullmäktige var 40 procent kvinnor. 
Egentligen har alla partier hälften kvinnor på sina valbara 
platser – först i slutet på listorna överväger männen vad gäl-
ler några av partierna i Örebro. I det perspektivet blir sned-
fördelningen mellan män och kvinnor bland invandrarkandi-
daterna i Örebro än starkare.
 Den faktiska invandrarrepresentationen i Örebro kom-
munfullmäktige hade inte förändrats, även om partierna fått 
samma mandatantal 1998 som 1994. Utfallet för de olika 
partierna skiftar dock, mest för folkpartiet liberalerna, som 
utifrån 1994 års valresultat hade haft två invandrare på ordi-
narie plats och en som ersättare. Genom valresultatet ham-
nade dessa invandrare utanför fullmäktige. Genom avsägelser 
hade folkpartiet liberalerna våren 2000 emellertid fått in en 
invandrare som suppleant. I övrigt hade socialdemokraterna 
fått in ytterligare en invandrare samtidigt som vänsterpartiet, 
kristdemokraterna och miljöpartiet de Gröna vardera tappat 
en plats (förutsatt att vi inte beaktar att invandraren från 
kristdemokraterna valdes in på personröster).



Partierna och invandrarrepresentationen
För att sammanfatta de olika partiernas invandrarrepresen-
tation och föra samman denna med föregående kapitel om 
personröster hade moderata samlingspartiet, folkpartiet libe-
ralerna och centerpartiet inga invandrare som ordinarie leda-
möter eller suppleanter i kommunfullmäktige efter valet 
1998. 
 Folkpartiet liberalerna hade fem invandrarkandidater på sin 
lista. Partiet hade under valperioden 1994–1998 åtta mandat 
i fullmäktige. På listan fanns invandrarkandidater på platserna 
nummer åtta, tio och tolv. Att partiet efter valet saknade 
invandrarnamn skall därför ses mot bakgrund av valresulta-
tet. Genom avsägelser under mandatperioden hade folkpar-
tiet liberalerna i februari 2000, en invandrare som förste-
suppleant. Moderata samlingspartiet och centern har vardera 
två invandrarkandidater. Moderata samlingspartiets första 
invandrarnamn återfinns på plats nummer 32 och centerns 
på plats nummer 16. Ingen av dessa tre partiers invandrar-
kandidater fick något större antal personröster.
 Kristdemokraterna har en invandrare invald på personrös-
ter och nästan alla personröster på invandrarkandidaterna är 
samlade på honom. I övrigt hade partiet två invandrarkandi-
dater relativt långt ned på sin kommunfullmäktigelista. 
 Vänsterpartiet har en ordinarie ledamot och en suppleant, 
som är invandrare. Ytterligare en invandrare invaldes som 
ordinarie men kandiderade samtidigt till riksdagen. Han har 
avsagt sig uppdraget i kommunfullmäktige, då han blev riks-
dagsledamot. Utanför fullmäktige står ytterligare två invand-
rare. Vänsterpartiet är det parti i Örebro, som har flest valda 
invandrare och tillsammans med folkpartiet liberalerna flest 
nominerade invandrare. Vänsterpartiet har också flest per-
sonröster på invandrare, även om dessa är koncentrerade på 
två namn.
 Miljöpartiet de Gröna hade tre invandrarkandidater och 
fick genom valet en ordinarie ledamot och en invandrare i 
kommunfullmäktige. Genom avsägelser har partiet idag två 
ordinarie ledamöter, som är invandrare. Antalet personröster 
på miljöpartiet de Grönas invandrarkandidater är få, ungefär 
samma antal som för folkpartiet liberalerna, men antalet bör 
ställas i relation till den låga andelen personröster hos miljö-
partiet de Gröna i Örebros kommunalval.
 Socialdemokraterna hade åtta invandrarkandidater. Partiet 
har två invandrare i kommunfullmäktige, en ordinarie och 
en andresuppleant. Partiet hade näst flest röster på invand-
rarkandidater men dessa var något mera spridda på de olika 
kandidaterna jämfört med vänsterpartiet. Det bör dock note-
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ras att socialdemokraterna är ett tre gånger så stort parti som 
vänsterpartiet mandatmässigt och när det gäller personrös-
ter. Utifrån detta måste partiets invandrarrepresentation och 
mobilisering av personröster på invandrarkandidaterna bedö-
mas som svag. En förklaring vad gäller kandidatrepresenta-
tionen relativt exempelvis vänsterpartiet och miljöpartiet de 
Gröna kan ligga i partiets interna struktur med lokala basor-
ganisationer i bostadsområdena och inom fackliga organisa-
tioner. Det är dessa som nominerar kandidater, varför det är 
en längre korridor för invandrare att vandra, innan de kan 
nå en högre plats på fullmäktigelistan. Invandrarkandidaten 
måste först etablera sig i (s)-föreningen, innan han eller hon 
lyfts upp på fullmäktigelistan.
 En fråga som vi vill ställa är om invandrarrepresentationen 
i Örebro kan förstärkas på annat sätt än genom partiinternt 
arbete? Ett förslag kunde vara att knyta an till Anne Philips 

• Utifrån valresultatet och utan kandidaters avsä-
gelser så skulle Örebro fått fem ordinarie och 
två suppleanter med invandrarbakgrund i kom-
munfullmäktige efter 1998 års val. Därmed lig-
ger invandrarrepresentationen högre i Örebro 
än i riket som helhet. Denna representation 
ökade såväl i riket som i Örebro jämfört med 
föregående valperiod. Dock är andelen utrikes 
födda i Örebros kommunfullmäktige fortfarande 
lägre än andelen utrikes födda i kommunen 
(detta gäller även andelen utrikes födda bland 
kandidaterna).

• Örebro har av tradition haft en hög andel kvin-
nor i kommunfullmäktige. Endast en av de sju 
invandrarna i Örebros fullmäktige 1998 var 
kvinna. Kvinnorna var också sämre represen-
terade bland »invandrarkandidaterna« än bland 
kandidaterna i genomsnitt.

• Centerpartiet och moderata samlingspartiet 
utmärks av få invandrarkandidater långt ned på 
listan och få personröster på dessa. 

• Folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna 
hade invandrarkandidater på valbara platser. 
Folkpartiet liberalernas valresultat resulterade 
dock i en dålig invandrarrepresentation och 
även här gavs relativt få röster på invandrarkan-
didaterna. Kristdemokraterna fick däremot en 
invandrare som är ordförande i Syrianska för-
eningen invald på personröster i valkrets 3:E 
(där bl.a. Varberga ligger).

• Vänsterpartiet och miljöpartiet de Gröna hade 
många invandrare relativt totala antalet kan-
didater. Dessa två partier hade bara halva anta-
let kandidater jämfört med kristdemokraterna, 
folkpartiet liberalerna och moderata samlings-
partiet. Deras invandrarkandidater fanns också 
högt upp på listan. Vänsterpartiet var det parti 
som hade flest personröster på invandrarkan-
didater. Miljöpartiet de Gröna hade lika många 
personröster på invandrarkandidater som folk-
partiet liberalerna.

• Socialdemokraterna är mandatmässigt betydligt 
större än övriga partier, mer än tre gånger så 
stort som vänsterpartiet eller kristdemokra-
terna. Utifrån sin storlek har partiet få invandrare 
i fullmäktige och på listan även om socialdemo-
kraterna i absoluta tal har flest invandrarkan-
didater och näst flest personröster på invand-
rarkandidater. Den interna partistrukturen kan 
vara en förklaring – det krävs en längre tids 
partiarbete och en organisatorisk förankring i 
någon socialdemokratisk förening för att få en 
(valbar) plats på fullmäktigelistan.

• En ändrad valkretsindelning där ytterligare 
invandrarrika områdena samlades i valkrets 3:E 
skulle göra att partierna fick ett större intresse 
för invandrarkandidater. 



resonemang om rasmedvetna valkretsar i USA (Philips 2000). 
Vi har redan konstaterat att invandrarkandidaterna fick flest 
personröster i valkrets 3, som har en högre andel utländska 
medborgare och sannolikt också en högre andel invandrare. 
Genom en förändrad valkretsindelning i Örebro skulle exem-
pelvis Vivalla-området kunna flyttas från valkrets 4 (och kan-
ske också Oxhagen från valkrets 2) till valkrets 3. Det skulle 
stärka invandrarandelen och göra det strategiskt intressant 
för partierna att ställa upp invandrarkandidater i denna val-
krets. Det skulle även kunna skapa förutsättningar för nya 
partibildningar av invandrare.
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Invandrarföreningarna 
och delaktigheten

11 Dir. 1985:36.
12 Petersson 1987, Petersson/Westholm/Blomberg 1989.
13 Se Demokratiutredningen.
14 Dir. 1995:56.

Föreningarna i utredningar och forskning 
I det offentliga samtalet,både i mediadebatten och utred-
ningar, har under nittiotalet alltmer fokuserats på medbor-
gares delaktighet och aktiva deltagande i samhällsprocessen 
liksom ansvarsfördelningen mellan individen, grupper/
organisationer, lokala och regionala myndigheter och staten. 
Den svenska maktutredningen11 utgjorde en startpunkt och 
bakgrund som genererade både konkret forskning, nya frå-
geställningar och en problematisering av begrepp som infly-
tande, delaktighet och deltagande12. Demokrati och medbor-
gerlighet har sedan blivit studieobjekt för en rad olika statliga 
utredningar (demokratin i kommunerna, storstadsförhållan-
den etc.) och föremål för tolkningar.13

 Vikten av delaktighet och inflytande såsom en generellt vik-
tig demokratifråga återspeglas bl.a. i tillsättandet av Kommit-
tén för »Medborgarnas inflytande och delaktighet i samhälls-
utvecklingen«14. 
 I kommittédirektiven är särskilt två punkter relevanta för 
invandrargrupperna och dessas föreningar. Kommittén skulle 
enligt direktiven:
• föreslå förändringar av stödformer som kan ge förutsätt-

ningar för föreningslivet att utvecklas och förändras och 
som också bidrar till ett ökat medborgarengagemang.

• ge förslag till hur samverkan mellan medborgare, organi-
sationer och myndigheter kan underlättas. 

 Till andra debattämnen som också blommat upp under 
det senaste decenniet hör frågan om gränsdragningen mellan 
ideell verksamhet på frivillighetens grund och offentlig strikt 
reglerad verksamhet med myndighetsstaus. Röster har höjts 
kring ideella verksamheter, »folkrörelser«, och dessas kom-
plementära roll i ett samhälle med en försvagad och ibland 
bristfällig offentlig sektor och det frivilliga arbetets särart har 



15  SOU 1993:82.
16 SOU 1974:69 och 70.
17 Engberg 1986.
18 SOU 1984:58.
19 SFS 1986:472 textkop.1.
20 a.a.
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granskats15. Socialt inriktad frivillighet i Sverige är omfat-
tande vid en internationell jämförelse men dess karaktär är, 
enligt flera forskare, svårfångad och varierad. Behovet av 
ökad forskning på området understryks. Detta gäller också 
invandrares organiserade frivillighet vilken något belyses i 
denna lokala studie.
 Invandrarnas både profana och religiösa organisering kan 
diskuteras inom ramen för de tre ovan nämnda allmänna 
kontexterna – den medborgerliga delaktighetens, det ideella 
arbetets och folkrörelsetemat. Samtidigt är det viktigt att 
analysera och ta ställning till invandrarnas föreningar såsom 
specifika organisationer inom det allmänna föreningsväsen-
det med utgångspunkt i medlemmarnas speciella situation – 
exilens. 
 Redan under den tidiga invandrarpolitiska diskussionen 
som växte fram under slutet av sextiotalet och början på sjut-
tiotalet väcktes frågan om betydelsen av invandrarnas orga-
nisering i form av egna föreningar på lokal nivå och dessas 
funktion.16 Betoningen låg i denna tidiga skrivning på det vi 
skulle kunna kalla »hemlandsfunktionen« och syftet att upp-
rätthålla den egna kulturen och identiteten och föra tradi-
tioner vidare till den yngre generationen. Kort sagt, invand-
rarföreningen som kulturförening och identitetsrörelse17. 
Senare, i 1984 års invandrarpolitiska skrivning18 betonades, 
förutom den kulturella identitetsaspekten, föreningarnas 
sociala och integrerande funktion utifrån framför allt det 
invandrarpolitiska samverkansmålet. Rollen som länk mellan 
det svenska samhällets institutioner och invandrargrupperna 
framhävdes explicit och invandrarföreningarna benämndes 
intresseorganisationer likställda med inhemska folkrörelser. 
Kommittén och representanterna för invandrarnas riksför-
bund i dess referensgrupp framhöll dock »att organisationer-
nas intressen är föränderliga över tiden« och påpekade att 
det är naturligt att dessa – beroende på olika behov och 
utgångspunkter – varierar organisationerna emellan. I utred-
ningen framhölls också skiljelinjen mellan invandrarorganisa-
tioner och traditionella, svenska folkrörelser genom de många 
och varierande frågor och uppgifter över hela det sociala och 
kulturella fältet de senare hade att ta sig an19. 
 Med hänvisning till Engberg20 kan invandrarorganisatio-
nerna sägas tillhöra de sentida folkrörelserna av identitets- 
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och interaktionskaraktär. Dessa förutsätter outtalat en gemen-
sam nationell identitet men bygger sin verksamhet på inter-
aktion mellan medlemmarna. I någon mening har också en 
del invandrarföreningar likartade drag som den traditionella 
arbetarrörelsen. De erbjuder sina medlemmar ett »alternativt 
samhälle« som täcker in ett flertal av livets områden: utbild-
ning, gemenskap, fritid, nöjen, kultur etc. De kan också skapa 
möjligheter till karriärer inom arbetsliv och andra samhälls-
områden för organisationens eliter.
 Två av de vägledande punkterna i direktiven till 1996 års 
utredning (Sverige, framtiden och mångfalden)21 berör frågan 
om invandrarnas organisering, ideella föreningars roll och 
funktion samt delaktigheten i samhällsprocessen. Kommittén 
hade att ta ställning till:
• Hur invandrares möjligheter att påverka sin egen situation 

och vara delaktiga i samhällets beslutsprocesser skall kunna 
ökas. 

• Överväga om och hur kulturell och etnisk mångfald i sam-
hället kan stödjas. Och: 

• Vilken roll och vilket ansvar staten, gruppen, individen och 
de ideella organisationerna bör ha i detta arbete.

• Överväga om den resurs som föreningslivet utgör bättre 
kan tas tillvara i flyktingmottagandet och integrationsarbe-
tet.

 I kommittédirektiven framhölls också vikten av att invand-
rarna erhåller rimligt stöd för att upprätthålla och utöva sin 
religion. Frågan som ställdes var: 

Om ytterligare åtgärder, av staten eller av andra, behövs för 
att förbättra möjligheterna för invandrare att leva i enlighet 
med sin religiösa uppfattning.

 Forskningen kring invandrares föreningsverksamhet och dess 
betydelse är relativt begränsad. I seminarierapporten Invand-
rarskap och medborgarskap22 kommenterar Henry Bäck åttio-
talets studier tillsammans med data från 1995/96 att fören-
ingarna har en viktig uppgift som »etniska institutioner« och 
»sociala klubbar. Däremot är det mer sällsynt »att förening-
arna fungerar som politiska påtryckningsgrupper.« Bäck menar 
dock att:

»Ideologiskt medvetna invandrarföreningar kan ha en avgö-
rande betydelse för att frågor som är viktiga för invandrarna 
över huvud taget kommer med på beslutarenorna.«

 Han framhåller också föreningarnas ekonomiska beroende-

21 SOU 1996:55.
22 SOU 1999:8.



23 a.a.s.42-43.
24 Folkrörelser i Örebro län, 1979.
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relation till offentligheten och tendensen till minskat offent-
ligt stöd, som han menar kan utgöra ett allvarligt hot:

»…om inte invandrarnas föreningsliv kan försäkras offentligt 
och generöst stöd, så kommer de på sikt att dö ut. Det blir 
då ett hot mot visionen om det mångkulturella samhället, 
där flera kulturer överlever, utvecklas och samexisterar.«23

 Det är dock troligt att det förekommer variationer, när det 
gäller föreningarnas existens och innehåll – mot bakgrunden 
av olikheter i demokratikultur, föreningsbildande traditioner, 
etnisk representation etc. – mellan kommunerna. Och att 
föreningarnas roll påverkas över tid av en mängd omvärlds-
relaterade faktorer.
 I föreliggande studie vill vi beskriva och reflektera över de 
invandrade gruppernas organisering och föreningsbildande 
såsom instrument för delaktighet och deltagande i den demo-
kratiska processen i Örebro kommun i dess specifika lokala 
sammanhang. 

Folkrörelser förr och nu
En tillbakablick i vår allmänna politiska historia visar att orga-
niserande och föreningsbildande utgjort en viktig grund för 
den svenska demokratiska processen sedan 1800-talets andra 
hälft. Efter första världskriget var Sverige ett samhälle där 
folkrörelserna var väl spridda i landet och en etablerad folk-
rörelsekultur utvecklad. 
 Under folkrörelsens tidiga framväxt kring det förra sekel-
skiftet lades grunden till Örebro län som ett folkrörelselän 
framför allt präglat av väckelserörelse och nykterhetsrörelse. 
Folkrörelser har genom tiderna organiserats både utifrån pro-
fana grunder (politik, folkbildning, arbete etc.) och religiösa 
trosuppfattningar. I utvecklingen har både arbetarrörelse, 
väckelserörelse och nykterhetsrörelse varit instrument för 
brytande av mönster och, åtminstone i förgången tid, haft 
karaktären av proteströrelser. Så t.ex. var den tidiga väckelse-
rörelsen generellt av stor betydelse för ett brytande av den 
svenska, lutherska statskyrkans dominanta inflytande i religi-
ösa frågor vid det förra sekelskiftet24. Under denna tid bör-
jade kraven på religionsfrihet på allvar att ställas vilket, med 
tiden, lett till det moderna Sveriges invånares lagstiftade rätt-
tighet att välja, tillhöra och utöva sin religion.
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25 SOU 1993:82.
26 SOU 1996:55 och bilagan.
27 Haynes, Religion and politics in the third world, 1993.

 När det gäller invandrarnas profana organisationer kan 
dessa betraktas som en del av Folkrörelsesverige. Pionjärer 
var de finska invandrarna som bildade en förening 1830. 
Föreningarna är frivilligorganisationer både i bemärkelsen 
»intresseföreningar« och »identitetsrörelser«25. Möjligheter 
för invandrargruppernas riksförbund att få statligt stöd inför-
des så sent som 1976, dvs. efter det invandrarpolitiska riks-
dagsbeslutet 1975, då också de övergripande invandrarpoli-
tiska målen – jämlikhet, valfrihet, samverkan – fastställdes av 
en enig riksdag. 
 I dag, tjugo år senare, har mer generella välfärdspolitiska 
mål formulerats. Utvecklingen över tid har gått från ett sär-
artspolitiskt assimilatoriskt perspektiv över kulturpluralistiskt 
till dagens »integrationsperspektiv« med det övergripande 
målet »lika rättigheter oavsett kulturell och etnisk bakgrund« 
och betoning på egenförsörjning, delaktighet och medan-
svar.
 När det gäller synen på invandrarnas organisering har rös-
ter under nittiotalets höjts, bland annat från Statens invand-
rarverk (nuvarande Migrationsverket), att invandrarnas orga-
nisationer kan åta sig vissa uppgifter t.ex. i samband med 
flyktingmottagandet26. 
 Utvecklingen mot ett mångreligiöst Sverige har under 
framför allt de senaste decennierna accelererat och avspeglas 
i det faktum att alla sex världsreligionerna i dag är represen-
terade i det svenska församlingsväsendet. Bidragsberättigade 
trossamfund som inte tillhör svenska kyrkan är sedan 1989 
samlade under Samarbetsnämnden för statsbidrag till tros-
samfunden, SST, inom vilket återfinns ett stort antal sam-
fund. Bland dessa finns flera kristna ortodoxa samfund samt 
flera islamiska. SST fördelar grundbidrag och ett rörligt 
bidrag till samfund med minst 3 000 medlemmar.
 Lokalföreningarnas ekonomi utgörs idag av medlemsav-
gifter samt kommunalt föreningsbidrag i enlighet med gene-
rella regler. Föreningarna kan även söka bidrag från Integra-
tionsverket för sin verksamhet och för olika projekt.
 Invandrarnas religiösa organisering är ett viktigt studieob-
jekt, då religion och politik i vissa utomeuropeiska samhälls-
bildningar är mindre separerade än i den svenska27. 
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Syfte, målgrupp och frågeställningar
Den huvudsakliga målgruppen för denna delstudie är led-
ningsgrupper inom invandrarnas föreningar. Syftet har varit 
att inhämta ledamöternas synpunkter på eller uppfattningar 
om respektive grupps delaktighet i det sociala livet, dvs. det 
allmänna politiska deltagandet i kommunen. En mer specifik 
fråga som vi också ställt har rört ledamöternas uppfattningar 
om faktorer som kan påverka valdeltagandet på kommun-
nivå. 
 I huvudsak har följande sex frågeområden fokuserats:
• Sakinformation om respektive förening (medlemsantal, his-

torik, organisation, lokal, ekonomi etc.).
• Synpunkter på föreningens roll, funktion och betydelse för 

medlemmarna.
• Synpunkter på samverkansrelationen med myndigheter. 
• Synpunkter på samverkan med andra invandrarföreningar 

och svenska föreningar/organisationer i det lokala nuläget. 
• Ledamöternas syn på gruppens deltagande i arbetslivet och 

utbildningar.
• Ledamöternas uppfattning om delaktigheten i form av 

partipolitiskt engagemang och valdeltagande. Vad kan de 
påverka och/förändra?

Urval, metod och tillvägagångssätt
Urvalet av föreningar baseras på de mest representerade 
invandrade grupperna i kommunen. Elva intervjuer med 
representanter för föreningar samt intervjuer med ett mindre 
antal informanter har genomförts. Informanterna utgörs av 
personer som vi anser ha en överblickande kunskap om de 
invandrade föreningarna som aktörer och samverkande part-
ners i integrationsarbetet.
 Dokument omfattande invandrarföreningarnas årsberättel-
ser och kommunens policybeskrivningar samt projektbeskriv-
ningar har utgjort ytterligare datakällor för vår studie. 
 Frågeformen har varit både öppen – för att skapa en för-
troendefull dialog – och delvis strukturerad enligt de teman 
som nämnts. Flertalet av intervjuerna har bandats och skri-
vits ut. I några fall har respondenten avböjt inspelning. Vid 
återgivning av citat har en lättare språklig bearbetning gjorts. 
Avsikten har varit att öka läsförståelsen men ändå bevara det 
essentiella innehållet. 
 En långsiktig och mobiliserande målsättning är att de 
invandrade grupperna under hand blir, och ser sig som, 
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»medforskare«och viktiga deltagare i kunskapsprocessen28. 
I deltagarorienterad forskning understryks, utifrån bl.a. ett 
forskningsetiskt perspektiv, vikten av återkoppling till dem 
som är föremål för utforskandet och att maktbalansen mellan 
»beforskade«29 och forskare utjämnas. Denna studie, liksom 
Örebrostudien i sin helhet, återföres till intervjupersonerna 
och informanterna i seminarier, där vi informerar om suc-
cessiva steg i forskningsprocessen samt återför diskussionen i 
form av minnesnoteringar (se bilaga 1).

Genomförande och 
den huvudsakliga essensen 
Det finns för närvarande 22 invandrarföreningar, vilka speg-
lar den internationella mångfalden i Örebro kommun och 
som Invandrarenheten uppger vara mer eller mindre aktiva. 
1999 utgick totalt 450 000 kronor fördelade på grundbi-
drag, medlemsbidrag samt lokalbidrag till de 17 som var 
bidragsberättigade.
 Vårt urval omfattar 15 föreningar vilka representerande de 
största och mest aktiva invandrargrupperna. Dessa har kon-
taktats per brev och telefon och följande elva föreningar har 
intervjuats:
 Africa Union
 Afrikansk – Svensk Integrationsförening
 Albanska Föreningen Ilirias
 Eritreanska Föreningen
 Afrika Horn Kultur Centret 
 Ahl Al – Beit Center i Örebro
 Bosniska Islamiska Föreningen
 Kurdiska Föreningen
 Kurdistan Solidaritetsförening
 Syrianska Föreningen
 Togoföreningen
 Örebro Finska Förening
 Orsakerna till bortfallet är i ett fall att föreningen upphört 
samt i övriga fall »onåbarhet«.

28 Swedner 1983 och 1996.
29 Begreppet har myntats av Starrin för att framhäva risken att fors-

kare objektifierar dem som är föremål för forskningen. Se t.ex. 
Eliasson 1987, Holmer/Starrin 1993.



Föreningarnas utveckling och existens
Medlemsantalet liksom aktivitetsgraden varierar över tid och 
föreningarna emellan. De mest etablerade är den finska, som 
bildades 1966, och Syrianska föreningen, bildad 1977 gan-
ska snart efter det att de första syrianska familjerna anlänt 
till kommunen. Övriga föreningar återspeglar den etniska, 
nationella och religösa mångfalden i de senaste decenniernas 
flyktinginvandring. 
 Liksom bland övriga föreningar går verksamheten i de 
invandrade föreningarna »upp« och »ner«, stagnation av-
löses av mer aktiva perioder.30 Ekonomiskt stöd från kom-
munen har under de senaste åren framför allt utgått till pro-
jekt riktade mot ungdomsgrupperna.
 Huruvida denna avgränsning ska bestå diskuteras. Å ena 
sidan är projekt som riktar sig till de yngre grupperna en 
gemensam »mångkulturell« angelägenhet. Å andra sidan 
kanske andra angelägna områden nerprioriteras, trots stora 
behov som t.ex. hos växande äldregrupper.
 Föreningarnas storlek och stabilitet beträffande medlems-
antal och organisation varierar mycket beroende på grupper-
nas etableringstid i kommunen, föreningshistoriken, genom-
strömning på grund av sekundärflyttningar inom Örebro och 
till andra kommuner. Andra, mer svårfångade, orsaksfaktorer 
kan relateras till motivation för föreningsengagemang i all-
mänhet och den kända »eldsjälsproblematiken«31. Aktivitets-
graden och utvecklingen hänger här som i andra föreningar 
på få personers lust, tid och uthållighet att driva föreningen. 
Bland orsakerna finns också varierande ekonomiska resurser, 
inte minst tillgång till föreningslokal, en egen plats, identi-
tetsarena och utgångspunkt för verksamheten.
 Men det finns också andra orsaker. Den iranska föreningen 
är ett exempel på hur en invandrarförening bara blir en för-
ening på papperet på grund av inre konflikter:

»…mycket ideologiska konflikter då under hela åttiotalet. Vi 
var nya i Sverige då och hade inte mycket bekantskap med 
det svenska sättet att driva förening. Och vi hade konflikter 
med oss från Iran, olika politiska ideologier. Många lämnade 
föreningen och den delen som blev kvar blev delad i två eller 
tre olika delar. Nu »finns« det två föreningar och de har all-
deles för få medlemmar. Föreningen har splittrats av ideolo-
giska skäl.« (Informant och f.d. styrelsemedlem.)

30 Statens invandrarverk 1996.
31 Brännberg 1996.
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Föreningens roll och funktion
Den kritik och missnöjdhet som framkommer i flera inter-
vjuer handlar i första hand om ekonomi och föreningsloka-
lens otillräckliga storlek för de aktiviteter man vill bedriva 
och bedriver trots knappa resurser. Flera föreningar saknar 
fast lokal och för en pendlande tillvaro mellan hyrda lokaler. 
Man saknar också personella resurser.
 I intervjuerna framkommer dock en mer allmän positiv 
attityd till föreningens funktion som sådan. Den är i sig bety-
delsefull för gruppen och som partner i relation till kommu-
nen. 
 Föreningen har, anser samtliga, ett flertal funktioner såsom 
»hemland« och kunskapscentrum för sina medlemmar. Natur-
ligtvis med variationer beroende på var i exilprocessen grup-
pen befinner sig och hur utvecklingen i hemlandet gestaltar 
sig. För nya grupper såsom den kosovoalbanska pågår kriget 
trots fredsavtalet och med en osäker utgång. En verklighet 
som finns närvarande dagligen i gruppens vardagsrum och 
på föreningen:

»…vi har börjat hemspråkscirklar också. Söndagar och lörda-
gar och teater lite grand. … hemifrån …vi försöker komma 
tillbaks till våra minnen som vi hade, så att vi vet någonting 
om Kosovo.« 

»Därför kommer vi hit ibland och spelar kort, tittar på Rap-
port och videoband och tittar hela tiden på krig och tänker – 
när kommer den dagen de ska sluta med kriget.« (Albanska 
föreningen).

  
 För denna grupp har föreningen naturligen en stödjande, 
vardagspsykologisk funktion förutom att upprätthålla och 
förmedla tradition och kultur. Speciellt nämns dess betydelse 
för barnen och ungdomarna.
 Denna tvåfaldiga funktion framhävs också av föreningsrös-
ter som representerar andra nytillkomna grupper t.ex. i Afri-
kagrupperna (flera med i huvudsak somalisk ursprung).

»Hela landet är förstört av ett stort politiskt krig och vi 
måste börja om igen. Det behövs en ny kraft men det är lätt 
för dem (i gruppen) att bli dualnationalitet, dualkulturella 
personer som inte drar några gränser mellan Somalia och 
Sverige. … Från vår sida vi vill inte utrota identitet, kultur, 
språk. Man måste vilja behålla kulturen för att göra det lätt-
tare att komma in i den andra kulturen och förstå en annan 
kultur, ett nytt språk.« (Afrika Horn Kulturcenter)
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32 Samuelsson 2000.

 Föreningarna fyller olika funktioner. För en del har huvud-
inriktningen varit att samla shiamuslimer av olika nationellt 
ursprung under ett tak, med islamskola etc. -Andra har rört 
sig på det profana fältet, där ungdomsverksamheter, studie-
grupper i svenska, utbildning kring HIV/AIDS, nationella 
fester har anordnats. 
 Balansen mellan en inriktning på hemlandskultur, sociala 
och administrativa funktioner, pedagogiska funktioner och en 
mer aktivt politiskt utåtriktad funktion utvecklas olika i för-
eningarna. En balans som i ett tidsperspektiv måste betraktas 
som en process, vilken förändras med rörelser såväl internt 
som externt i hemlandet som det omgivande lokalsamhället.
 För den syrianska gruppen, med mer än en tjugoårig verk-
samhet i kommunen har föreningen en väl etablerad roll som 
hemlandsplattform, framför allt för de äldre och arbetslösa 
männen. Det är emellertid rollen som utåtriktat språkrör 
mot majoritetssamhället som med tiden alltmer poängterats. 
Med sin bakgrund som statslösa har gruppen inte något åter-
vändarperspektiv jämförbart med andra grupper. Föreningen 
som genom åren genomgått både upp- och nedgångar har 
utvecklats från en, i stort sett etnisk förening till en både 
identitetsbevarande och mer aktivt politiskt och utåtriktat 
deltagande förening:

»Vi hade ett möte för några dagar sedan då vi gjorde en 
omorganisation i grunden. … med en huvudstyrelse som 
sköter administrationen och kontakt med myndigheter osv. 
Förut var det styrelsen som skötte hela verksamheten och 
det var så belastande eftersom det var på ideell basis.« (Syri-
anska föreningen)

 Omorganisationen innebär att man förutom huvudstyrel-
sen har etablerat sektioner utifrån medlemmarnas olika intres-
sen. (Se figur sid 80.)
 Den betydligt yngre islamiska invandringen till Örebro har 
resulterat i flera organisationer, där ett stort antal medlem-
mar kan betecknas som troende muslimer. I en nyligen publi-
cerad studie32 nämner Jan Samuelsson följande föreningar; 
Al Sunnah islamiska center, Islamiska kulturcentret, Bosniska 
islamiska föreningen, i vilka han menar att flertalet medlem-
mar är troende. Han anser emellertid att även många andra 
föreningar har medlemmar med en islamisk trosövertygelse. 
Samuelsson poängterar att det finns skillnader mellan olika 
muslimska fraktioner, när det gäller viljan att integreras bland 
annat beroende på majoritetsamhällets bemötande och atti-
tyder till islam. När det gäller Örebro finns det bland kristna 
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grupper negativa attityder och ett politiskt motstånd mot det 
moskébygge, som det Islamiska kulturcentret har velat ha 
sedan 1990 men som ännu inte kommit till stånd. Det finns 
också ett motstånd mot islamiska friskolor.
 Två tidigare lokala studier33 stöder Samuelssons uppfatt-
ning genom jämförande analyser av de politiska processerna 
rörande byggandet av den syrisk ortodoxa Mariakyrkan och 
det ännu inte realiserade moskébygget. Mariakyrkan väckte 
som byggnadsärende förhållandevis liten debatt och den 
kommunala hanteringen gick relativt snabbt. Det islamiska 
moskéärendet har däremot lett till en mer omfattande debatt 
och trots en långdragen34 process är det ännu inte avslutat. 
 Ett exempel där profan och religiös organisering sam-
manfaller är den bosnisk/islamiska föreningen belägen i en 
lägenhet i två plan med föreningscafé på nedre botten och 
»moské« på övervåningen. I en intervju med ordföranden 
och imamen betonas arbete med skolan och ungdomsfrå-
gorna. Man har försökt att påverka skolan, när det gäller att 
anlita »rätt« hemspråkslärare men misslyckats. En viktig upp-
gift är »att samla ihop ungdomarna« som en förebyggande 
åtgärd för att de inte ska »vara på gatan«. Föreningen har 
också arbete riktat mot de äldre, som idag är ungefär 300 
personer (över 65 år) varav många inte behärskar det svenska 
språket och är isolerade. Frivilliga inom föreningen besöker 

33 Johansson/Uddin 1993 och 1994.
34 Johansson/Uddin 1994 s. 38.
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Syrianska föreningen belägen bakom (och utom synhåll från) Mark-
backens centrum

Islamiska kulturcentrets helt annonyma entré. Lokalen är centralt 
beläget och består av en nersliten lägenhet.



Bosnisk/islamiska föreningens lokaler i Örebro. Föreningscafét finns 
på nedre botten och »moskén« på övervåningen.

de äldre, ett sjuttital besök per månad nämns. Man anser sig 
inte ha resurser för att fylla det totala hjälpbehovet.
 En intressant jämförelse är här den sedan länge aktiva fin-
ska föreningen (där medelåldern nu ligger över 60 år):

»…vi har stridit i många omgångar för den här frågan (äldre-
omsorgen) och till slut fick vi Finska Hemmet i Varberga.«

Men

 »..det blev en flopp så att jag har nästan ingen lust att prata 
om det. ÖBO tog det till slut som sin ›business‹ och byggde 
för de rullstolsbundna. Man rev och byggde ut, breddade 
dörrar osv. Men sen blev det inte så mycket vård. Det fanns 
en finsktalande hemtjänstassistent på halvtid och den tjäns-
ten är borta nu. Hyran var över 4000 kr för ett litet rum och 
kök vilket medförde att hyresgästerna uteblev och det blev 
aldrig någon sådan atmosfär att de skulle fått ordentligt soci-
alt stöd av varandra.« … »Vi skulle velat ha ett servicehus… 
det skulle bli effektivare om det fanns ett hus, en gård, för 
de här klienterna och likaså finsk hemsjukvård.« (Finska för-
eningen)

 Äldrefrågan är ett återkommande tema i intervjumateria-
let, en fråga där grupperna inte anser sig få tillräckligt myn-
dighetsstöd eller politisk uppbackning.
 Ungdomsarbetet är likaså en väsentlig funktion som för-
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Tidningsartikel i 
Nerikes Alle-
handa, den 6 
september 2000.



35 SOU 1996:55.
36 Invandrarpolitiskt program – ett program för integration, Öre-

bro kommun 1997.
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eningarna anser sig ha. Vilket naturligtvis också kan förkla-
ras av att det är »ungdomsprojekt«, som man får kommunalt 
ekonomiskt stöd för av kommunen.

Integration och samverkan
Andra faktorer som påverkar föreningarna och deras verk-
samhet är olika statliga direktiv som signalerar teman, vilka 
bör fokuseras av organisationer och myndigheter i kommu-
nerna. För närvarande är det aktuellt med integration, något 
som uppmärksammas både i politiska skrivningar och debat-
ten i media – efter den kritiska granskningen av den tjugoår-
iga invandrarpolitikens negativa resultat35 på såväl statlig som 
kommunal nivå.
 I Örebro antog man ett invandrarpolitiskt program, efter 
åtskilliga kritiska bearbetningar, i politisk enighet i decem-
ber 199736. I programmets inledning understryks det allom-
fattande partipolitiska ansvaret samt nödvändigheten av ett 
brett engagemang med aktörer som både företag, föreningar, 
församlingar, landsting och enskilda människor. Under fram-
arbetandet av programmet har man haft ett flertal möten 
med invandrarnas föreningar (se även kapitlet «Örebropar-
tierna och invandrarna«).
 Detta kan vara en orsak till att programmet liksom inte-
grationsbegreppet ofta nämns spontant i samtliga förenings-
intervjuer. Ibland dock beskrivet som ett mantra, en abstrakt 
formel:

 »Integration, alla pratar om integration.«

 Som intervjupersonerna dock ofta utvecklar och reflekte-
rar över:

»Om du förstår mig rätt, det arbete vi gör (i föreningen) är 
en helhet. Vi kallar det integrationsarbete. …Integration är 
för mig t.ex. jag måste höja min kunskap, jag måste t.ex. 
förstå hur samhället fungerar … om man förstår lagar och 
regler är det lättare. Man vet vad man ska göra med försäk-
ringskassan, skattemyndigheter, polisen och en massa andra 
grejer. 
 Integration betyder inte att jag kastar ut allt… man måste 
anpassa sig till lagen, regler, traditioner och svenskarna måste 
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förstå oss, våra traditioner och alltihop. Svenskarna är skyl-
diga att lära sig om oss också. …Det är först mitt initiativ.»
(Eritreanska föreningen)

 Eller tas som utgångspunkt för kritik ur ett förändrings-
perpektiv:

»På den tiden talades det om assimilation och nu finns det 
integration i vokabulären som det mest neutrala begreppet 
såsom svenskarna förväntar sig av minoriteten, vad den ska 
göra i samhället. Det är okej, det är samma sak vilket namn 
det har …«. (Finska föreningen)

»Flyktingsekreterare har blivit integrationssekreterare, det är 
samma personer och de tar bara emot flyktingar. Jag frågade 
henne vad vi ska göra med svenskarna – de måste också inte-
greras.«

»Om jag söker ett jobb på en bank så måste jag kunna job-
bet, men vad har sekreteraren för kunskap om islam och 
muslimer som bor här i området för att hon ska betecknas 
som ›integrationssekreterare‹? « (Syrianska föreningen)

 En viss allmän skepsis i relationen föreningen/myndig-
hetssamhället uttrycks återkommande mer eller mindre direkt 
i intervjuerna:

»Vi är positiva, men jag är inte nöjd med samhället, vi kan 
kalla det kommunen.« (Kurdiska Solidariska Föreningen)

»Det är inte lätt att påverka beslutsprocessen men vi vill visa 
dom att vi har viljan att integreras i samhället och att det ska 
gå på rätt sätt och vi säger att det finns fel. ÖBO t.ex. om 
jag vill hyra en bostad, de säger till mig vilket ställe det bor 
eritreaner, somalier, iranier etc. Dom vill skicka mig dit man 
är ifrån och det är fel. Och det är inte bra för samhället. Det 
blir som getton och svenskarna flyttar till andra ställen.
 … Jag har pratat med många politiker t.ex., de vet också 
att detta är fel men det finns inga konkreta svar…«. (Eritre-
anska föreningen)

 Samarbetet med invandrarföreningarna sker både på spon-
tan väg och mer formellt i samband med av kommunen orga-
niserade möten eller via gemensamt deltagande i projekt. Det 
tycks emellertid sakna kontinuitet och fast samverkansstruk-
tur. Vid kommunens inbjudan till föreningarna under inne-
varande höst har ett fåtal föreningar kommit. Frågorna och 
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diskussionerna har handlat om ekonomi. En konkurrerande 
relation skymtar ibland i intervjuerna. Föreningarna sneglar 
på varandra och tävlar om myndigheternas gunst vilket är 
förståeligt med tanke på den gemensamma minoritetsposi-
tionen och myndighetsberoendet.
 Sammantaget visar intervjumaterialet att samverkan med 
svenska föreningar är önskvärd och sker sporadiskt men att få 
aktiva insatser görs från ömse håll att bana väg för kon-
tinuerlig samverkan. I någon intervju nämns att kulturella 
skillnader skapar samarbetssvårigheter. Till det seminarium 
för information om vårt forskningsprojekt i sin helhet som 
nämnts ovan samt det nystartade forskningsprojektet om 
politisk exkludering37 inbjöds kommunanställda på chefsnivå 
och representanter för invandrarnas föreningar. Synpunkter 
som framkom i den efterföljande diskussionen har tillfört 
aspekter på föreningarna och delaktigheten. Framför allt 
är följande relevant för fortsatt reflektion kring de invand-
rade organisationernas former och funktioner och som aktiva 
aktörer i en demokratiprocess, som gör anspråk på att öka 
mångfalden:
• I samtalen på olika nivåer framgår att det behövs ett nytän-

kande inom organisationsbildningen bl.a. med tanke på 
styrelsearbetets byråkratiska former som ofta betraktas som 
tungrodda. Det finns kanske andra former att arbeta efter, 
vilka invandrare kan bidra med utifrån sina tidigare erfa-
renheter? 

• Hur ser dialogen ut när det gäller den lokala strukturen 
och föreningarna, bidragssystemet, beslutsordningar etc.? 

• Diskrepansen mellan formell och informell makt och grän-
serna däremellan behöver diskuteras. Man ställer sig frågan 
var makten finns. Finns den i informella nätverk? 

• Ordet »delaktighet« behöver definieras så att dess inne-
börd framgår tydligt. 

• Mötesplatser bör skapas.
• En definition av »integration« är önskvärd etc. 
 En del av dessa frågor väcktes på vårt första återförandese-
minarium (se Bilaga 3, Minnesnotering).
 Till några av frågeställningar som seminariediskussionen 
väckte återkommer vi i slutavsnittet.
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Delaktig – var?
»Hela tiden pratar man om ›integration‹ och det är arbete, 
jobb, utbildning och information och det människor kan. … 
mötesplatsen är arbetsplatsen, den bästa mötesplatsen och 
sen skolan, utbildningen…« (Afrika Horn Kultur Centret)

 Samtliga intervjuade föreningsrepresentanter menar att 
delaktigheten i form av arbete är den viktigaste integrations-
faktorn. Och man anser genomgående att språkkunskaper är 
språngbrädan in i arbetslivet och det sociala livet över huvud 
taget. Här nämns dock ett cirkelsamband när det gäller för-
eningsaktiva och delaktigheten i arbetslivet:

»De som kan bättre svenska jobbar nästan alla. …Vi har tre 
stycken som kan bra svenska, de får jobb här på stan, köra 
bussar.« 

Men 

»De (som har jobb) har inte tid att också komma och jobba 
med föreningen«. (Albanska föreningen)

 Detta kan illustrera den relevanta efterfrågan på personella 
resurser som uttrycks i flera intervjuer. Kommunen har tidi-
gare bidragit med konsulentanställningar i föreningen i form 
av Alu-platser och praktiktjänster som nu i besparingstider 
dragits in:

»Vi hade kontakt med Arbetsförmedlingen förut. T.ex. 1999 
så hade vi en praktikant från af.« (Eritreanska föreningen)

 Vi har under intervjuerna ställt frågan om föreningarna har 
haft någon kontinuerlig kontakt med Arbetsförmedlingen, 
en fråga som ovanstående citat är svar på. Relationen mellan 
arbetsförmedlingen och föreningarna relateras i samtalen på 
två sätt. Å ena sidan betraktas inte föreningarna som samar-
betspartner av arbetsförmedlingen, å andra sidan efterlyser 
man arbetsförmedlingens tidigare villighet att bidra med per-
sonresurser såsom man tidigare gjort. Denna förlust under-
gräver föreningarnas möjligheter att ge administrativ och 
social service och vara delaktiga både som resurs för den egna 
gruppen och som kontakt utåt mot lokalsamhället. En fråga 
att reflektera över är också huruvida föreningarna kan utgöra 
en mer direkt samarbetspartner och resurs för arbetsförmed-
lingen, när det gäller integrationen på arbetsmarknaden. 
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»Svårt delta utan information«
På frågor om uppfattningar om partipolitisk delaktighet och 
valdeltagande är det mest frekventa svaret att man saknar 
information. Direktkontakter mellan partierna och förening-
arna inför det senaste valet tycks ha varit sporadiska och har i 
vissa fall saknats menar flera representanter: 

»Dom skicka bara papper. Dom har inte kommit hit.« 
(Albanska föreningen) 

»Det kom brev till styrelsen. Det finns något som heter 
föreningsrådet och det hade kanske kommit via dom eller 
via något parti. …och det var riktat till alla invandrarfören-
ingar.«
 »Vi valde väl ut någon i styrelsen men det var ingen som 
gick dit för man ansåg det inte så angeläget.« (Finska fören-
ingen)

 Dessa två exempel visar en efterfrågan på mer personlig 
och direkt kontakt från partiernas sida, om dessa ser de 
invandrade grupperna som önskvärda, aktiva väljare. Intres-
set för att förstå det partipolitiska systemet finns liksom egna 
politiska erfarenheter som partierna skulle kunna bolla mot i 
den pedagogiska processen från passiv icke-deltagare till aktiv 
och röstande. 
 I en intervju uttrycks osäkerhet om rättigheten att rösta på 
kommunnivå:

»Det finns ju en del som inte har medborgarskap. Dom har 
ingen rätt, tror jag.«
 »En del som jag pratat med vet inget om det.« (Albanska 
föreningen)

 De mer etablerade föreningarna med god kunskap om det 
svenska val- och partisystemet har i vissa fall bjudit in partier 
inför valet men många föreningar framhåller vikten av att 
erhålla information på det egna språket, både muntligen och 
skriftligt. Speciellt omnämns EU-valet som komplicerat, vil-
ket ju inte var specifikt för invandrade röstberättigade.
 Förutom information från invandrarnas föreningar har, 
som nämns i metodavsnittet, även information om kontex-
ten inhämtats dels via planerade informantintervjuer, dels via 
kontakter som spontant kunnat tillföra relevant kunskap. 
 Exempel på oförutsedda spår som visat sig under intervju-
perioden är den politiska majoritetens nystartade nätverks-
arbete inriktat mot invandrarnas föreningar. Ett annat sådant 
spår är ett partiöverskridande och transetniskt nätverk som 
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bildats på initiativ av en invandrarpolitiker inom miljöpartiet 
de Gröna. Det finns också ett nystartat Öppet och mångkul-
turellt forum, som initierats av vänsterpartiet. 

Ritualer eller mobiliserande möjligheter?
Som vi tidigare nämnt har under nittiotalet betydelsen av 
den tredje frivilliga sektorn såsom aktör betonats liksom fri-
villigsektorns reella inflytande i demokratiprocessen. Maktut-
redningen38 ägnade i sin kartläggning av delar av frivilligsek-
torn och medborgarskapets olika aspekter ett särskilt avsnitt 
åt invandrares organisering och invandrade gruppers upp-
levelser av att kunna agera/påverka. Man konstaterade sig-
nifikanta skillnader till invandrarnas nackdel mellan infödda 
svenskar och dem som invandrat eller var barn till invandrare 
beträffande:
1 Hur man bedömer sina möjligheter att påverka sin livssi-

tuation.
2 Intresset för politik.
3 Känsla av partitillhörighet.
4 Samhörigheten med organiserade rörelser. 
 Bland dem som själva invandrat framträdde låga möjlig-
hetsvärden när det gällde faktorn att kunna påverka den 
egna situationen samt förmågan att göra sig gällande i offent-
liga möten med myndigheter. Barn till invandrade föräldrar 
visade sig enligt utredningen dock tvärt emot delvis överträffa 
svenskar i fråga om administrativ kompetens och utåtriktad 
politisk opinionsbildning. Dessa »utgör ingalunda någon tyst 
och maktlös medborgargrupp«.39

 Det kan därför synas något motsägelsefullt att invandrare 
inte tycks utöva särskilt mycket inflytande på kommunnivå 
via sina föreningar, trots att dessa är synliga i många lokala 
sammanhang och projekt, vilket framkommit i denna studie. 
Sammantaget tyder intervjumaterialet på ett betydande miss-
nöje och tröghet i kommunikationen med det omgivande 
samhället och en av föreningarna upplevd brist på genuint 
gehör från myndigheter och politiker, när det gäller frågor 
som resursstöd (lokaler, personella resurser, äldrefrågan). 
 Detta kan naturligtvis ha generella förklaringar som att 
besparingar inom det ideella området drabbar alla organisa-
tioner, inföddas såväl som invandrades. Det finns dock en 
tydlig ideologisk motsättning här. I den inledande översikten 
rörande synen på invandrade föreningars betydelse för inte-

38 Pettersson/Westholm/Blomberg 1989.
39 A.a.s. 199.
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grationen, återkom som en röd tråd att föreningarna bör ses 
som viktiga och särskilda instrument i det integrationsinrik-
tade arbetet. Frågan blir då, om inte dessa också borde prio-
riteras! 
 Invandrarorganisationerna borde betraktas som specifika 
jämfört med andra folkrörelser. De företräder grupper av 
människor som lever med exilens hela – men grupperna emel-
lan skiftande – problematik. Särskilt gäller detta de senast 
anlända flyktinggrupperna, som kommit från politiska sam-
hällssystem som utmärkts av förtryck och politisk splittring, 
där politisk tillit tillhört utopin. 
 Invandrarnas organisering – är den, som tidigare diskute-
rats inom forskningen, en utsträckt hjälpande hand eller ett 
sätt för majoritetssamhället, dvs. staten och kommunerna, att 
utöva kontroll. Carl-Ulric Schierup framförde redan 1991 i 
en ingående kritik att :

»Invandrarnas egna organisationer, utdefinierade som kultu-
rella och satta under disciplinering av det statliga bidragssys-
temet, har heller inte i allmänhet kunnat utveckla genuina 
politiska påtryckargrupper till effektivt stöd för de politiker 
som visat sig vara intresserade av att driva invandrarfrå-
gor.«40

 Schierup framhöll också att föreningarna till ringa kost-
nader genomförde ett betydande socialt arbete med bland 
annat ungdomar. Hans huvudpoäng i den kritiska reflektio-
nen var att föreningarna utgjorde mer rituella rörelser än var 
genuint påverkande och delaktiga. 
 I vår studie återfinns delvis föreningarna som kulturreser-
vat. Vi har också i studien kunnat ana att det ibland – liksom 
i svenska föreningar – finns en klyfta mellan eliter och gräs-
rötter. Även om förändringar har skett under nittiotalet i 
samarbetet mellan invandrarföreningarna och olika politiska 
instanser, är helhetsintrycket att det »rituella« och formella, 
formalistiska draget i vårt lokala exempel består. 
 Schierup skisserade 1991 risker och möjligheter i det 
fall invandrarorganisationer skulle bli mindre paternalistiskt 
behandlade, mindre kontrollerade och mer självstyrande. Å 
ena sidan kunde en större marginalisering av föreningarna 
utvecklas, nämligen om ingen nyordning för strategier kom 
till. Å andra sidan kunde risken för distansering från det 
politiska systemet och en isolerande etnicism utvecklas. (Jfr. 
Bäcks beskrivning av föreningarna som »sociala/kulturella 
klubbar« med få utåtriktade aktiviteter).
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 I vårt lokala exempel framträder båda dessa sidor. En fråga 
att ställa är huruvida det finns andra sätt att organisera sig 
än det »föreningssvenska« och därmed effektivisera delta-
garrollen utan att »hemlandsfunktionen« går förlorad. De 
spontana nätverk, som nu och sedan länge utvecklas i de 
invandrade grupperna, kan kanske bättre användas om det 
byråkratiska regelföljandet inte utgjorde en så stor del av för-
eningarnas arbete. 
 En ytterligare fråga att ställa är vilka möjligheter som 
invandrarrösterna kan få för att göra sig hörda ifall förening-
arna utvecklas i transetnisk riktning. Under det tidiga nit-
tiotalet kläcktes i Örebro idén om ett »Internationellt cen-
trum«. Detta skulle »…fungera som ett allaktivitetshus där 
invandrare och svenskar på ett naturligt sätt skulle kunna 
mötas i gemensamma aktiviteter och där folkrörelseorganisa-
tionerna i samarbete med kommunen skall utgöra en resurs i 
integrationsprocessen.«41 En arbetsgrupp arbetade under ett 
års tid men projektet strandade. Syftet var att såväl infödd 
som invandrad frivillig verksamhet skulle samlas under ett 
tak. Det har i flera sammanhang, förutom i denna rapport, 
uttryckts farhågor för att invandrarföreningarna i alltför hög 
grad blir isolerade kulturreservat i stället för språngbrädor ut 
i samhället42. 
 I en nyligen publicerad artikel43 (»Invandrarföreningen 
både hjälper och stjälper integrationen«) uttrycker sig skri-
benten så här:

»Risken för segregation är störst om många medlemmar är 
arbetslösa och om föreningens lokaler ligger nära områden 
där flertalet medlemmar bor.«

 Uttalandet baseras på en studie av 130 invandrarfören-
ingars verksamheter i Stockholms kommun. Av studien fram-
går bland annat att invandrarföreningar ofta betraktas alltför 
homogent och man betonar föreningarnas olikheter och 
spännvidd utifrån behov och bakgrunder.

41 Invandrarförvaltningen 21.5.90.
42 Ålund 1991, Freyne-Lindhagen 1997.
43 Juth i Invandrare och minoriteter 1/2000.



Örebropartierna och invandrarna 

Politisk jämlikhet handlar både om jämlikhet i valdeltagande 
och jämlikhet i representation. Det finns en ständigt pågå-
ende politisk debatt kring värdena av åsiktsrepresentativitet 
kontra social representativitet. Inte minst kvinnoforskningen 
har visat att social representation spelar roll för underre-
presenterade gruppers möjligheter att vinna gehör för sina 
intressen (Oscarson & Wägnerud 1996). Maritta Soininen 
och Henry Bäck menar att invandrarväljarnas åsikter i och för 
sig också kan representeras av svenska politiker, men de sist-
nämnda kan knappast representera sådana specifika erfaren-
heter som endast dessa väljare har (Soininen & Bäck 1999). 
Om ett parti ska betecknas som »invandrarvänligt« eller ej, 
kan alltså till en del knytas till invandrarnas representation på 
olika uppdrag i och för partiet,
 Kravet på den sociala representativiteten kan kopplas till 
betraktelsesättet att samhället inte enbart består av individer 
utan också av olika grupper med skilda identiteter, som måste 
få representera sig själva. Svenskfödda utan invandrarbak-
grund kan, med detta synsätt, aldrig fullt ut representera 
invandrare. Kravet på social representativitet kan också kopp-
las till ett resonemang att maktförhållandena i de liberala 
demokratierna är sådana att vissa grupper av individer inte 
blir representerade om inte särskilda åtgärder vidtas både för 
att få dem politiskt mobiliserade och för att ge dem möjlig-
heter att bli invalda. För närmare resonemang om politisk 
representation utifrån kön, etnicitet och ras, se Anne Philips 
Närvarons politik (Philips 2000).
 Partierna i Örebro har valt olika modeller för att organisera 
invandrarna. Frågan för partierna är givetvis om invandrarna 
ska betraktas som en särskild grupp som kräver en särorgani-
sering ungefär som kvinnor, ungdomar (i kvinnoförbund och 
ungdomsförbund) och grupper bildade på religiös grund eller 
om de ska fångas in i partierna som enskilda medlemmar.
 Såväl på riksplanet som lokalt har partierna valt olika vägar 
som bygger på partiernas uppbyggnad, andel invandrarmed-
lemmar samt synsätt på medlemskap och på invandrarna som 
»grupp«.
 Fem partier i Örebro har inte någon särorganisering av 
invandrare: moderata samlingspartiet, centerpartiet, kristde-
mokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet de Gröna. Mode-
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rata samlingspartiet och centerpartiet i Örebro kommun 
förefaller ha relativt få invandrare.
 Moderata samlingspartiet och centerpartiet har flera parti-
föreningar i Örebro kommun. Centerpartiets organisatoriska 
och medlemsmässiga tyngdpunkt ligger dock utanför tätor-
ten Örebro där andelen invandrare är väsentligt lägre än i 
tätorten. I rollen som landsbygds- och glesbygdsparti har 
invandrarfrågorna sannolikt ingen framträdande plats i cen-
tern. De två invandrarkandidater som partiet har är i första 
hand knutna till centerstudenterna och centerns ungdoms-
förbund (CUF) och inte till moderpartiet. Det finns goda 
grunder för att anta att centern i Örebro inte har något 
större antal invandrare som väljare eftersom SCB:s specialun-
dersökning för riket efter valet 1998 visar på 0 procent stöd 
i riksdagsvalet 1998 bland personer som är utländska med-
borgare (SCB 1999:149). Centerpartiet i Örebro kommun 
hade förvisso två invandrare bland sina 26 kandidater men 
dessa fanns bägge så långt ned på listan att de bara kunde bli 
invalda genom personröster. I och med detta kan centerpar-
tiet i Örebro sägas fungera ungefär som centerpartiet i riket. 
I riket var centerpartiet det parti som hade lägst andel utrikes 
födda bland sina kandidater till kommunfullmäktige 1998.
 Moderata samlingspartiet har en ideologi som bygger såväl 
på den nationellt och traditionellt anknutna konservatismen 
som den individualistiska liberalismen. Den liberala inrikt-
ningen med framhävandet av individen appelerar till väljare 
oavsett klass, kön och etnicitet. Moderata samlingspartiet 
avvisar grupptillhörighet – även partiorganisatoriskt (trots att 
man har både kvinno- och ungdomsförbund) varför invand-
rare ska vinnas som väljare och medlemmar på ett slags indi-
viduell basis. Nationellt hade moderata samlingspartiet 1998 
en ungefär lika hög andel utrikes födda som kandidater till 
kommunfullmäktige som folkpartiet liberalerna och kristde-
mokraterna, men i Örebro tycks de ha varit mindre fram-
gångsrika på detta område. Detta får ses som anmärknings-
värt då moderata samlingspartiet 1998 var ett parti som hade 
ett markant högre stöd bland personer som var utländska 
medborgare jämfört med svenska medborgare. Enligt SCB:s 
specialundersökning 34 procent i riksdagsvalet bland utländ-
ska medborgare mot 23 procent för svenska medborgare. 
Moderata samlingspartiets stöd kommer dock främst från 
personer med nordisk eller europeisk bakgrund. Bland de 
med utomeuropeisk bakgrund råder det omvända, moderata 
samlingspartiet har ett svagare stöd än genomsnittet (SCB 
1999:149).
 Kristdemokraterna och vänsterpartiet, tycks inrymma en 
så pass stor fraktion av invandrare att en särorganisation för 



Tabell 17 
Kommunalvalsresultat för vänsterpartiet och miljöpartiet 
de Gröna i Örebro kommun 1991–1998 (procent).

Valår Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

1991 3,6 5,1
1994 4,6 6,0
1998 5,2 11,5
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rekrytering av detta skäl inte kommit på tal. Kristdemokra-
terna kan sägas ha vänt sig främst till kristna grupper bland 
invandrarna. Intervjun med Lars O. Molin (kommunalråd) 
vittnar om hur partiet främst haft kontakter med assyrier/
syrianer, kroater (varav många är katoliker) och enskilda 
kristna från olika länder. 
 Partiet har varit oerhört framgångsrikt i sina kontakter 
med assyrierna/syrianerna. Även om det finns aktiva assyrier/
syrianer även i moderata samlingspartiet, socialdemokraterna 
och vänsterpartiet, så har slaget om assyrierna/syrianerna i 
Örebro kommun i huvudsak stått mellan folkpartiet libera-
lerna och kristdemokraterna. Det tycks ha slutat med seger 
för kristdemokraterna som regelbundet träffar Syrianska för-
eningen och har många syrianer som medlemmar i två av 
sina fyra kommundelsföreningar. Syrianska föreningens ord-
förande Behcet Barsom valdes in i kommunfullmäktige för 
kristdemokraterna genom personröster. Folkpartiet liberaler-
nas invandrarkandidater fick relativt få personröster i kom-
munalvalet – även partiets assyriska/syrianska kandidater som 
lyftes fram i valrörelsen. Viss reservation får göras för att de 
assyriska/syrianska kandidaterna, enligt uppgift vid intervjun 
med folkpartiet liberalerna, fick fler röster i landstingsvalet.
 Vänsterpartiet och miljöpartiet de Gröna har en partiför-
ening utan lokalavdelningar för hela kommunen. Dessa par-
tier har båda relativt lågt medlemstal och hade färre kandi-
dater till kommunfullmäktige 1998 än övriga partier. Man 
kan spekulera i om en partimedlem har lätt att göra karriär 
i dessa partier – inte minst då framtidsutsikterna för dessa 
partier varit väldigt ljusa från 1994 och framåt. I bägge par-
tierna finns en medvetenhet om behovet av att få fram fler 
partimedlemmar som kan ikläda sig kommunala uppdrag om 
opinionsframgångarna övergår i konkreta valframgångar, vil-
ket var fallet för vänsterpartiet och miljöpartiet de Gröna 
både 1994 och 1998. 
 Tabell 17 visar utvecklingen av väljarstödet i Örebro kom-
mun för de bägge partierna under nittiotalet. Bägge partier-
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nas resultat i Örebro 1998 ligger över riksgenomsnittet för 
partiernas kommunalvalsresultat (4,8 procent för miljöpar-
tiet de Gröna och 0,2 procent för vänsterpartiet).
 Vänsterpartiet och miljöpartiet de Gröna var de två partier 
som hade högst andel utrikes födda bland sina kandidater till 
kommunfullmäktigevalet 1998 både i riket och lokalt i Öre-
bro.
 Vänsterpartiet har både på riksplanet och i Örebro rekry-
terat och organiserat politiskt och fackligt landsflyktiga vän-
steraktivister främst från Sydeuropa och Latinamerika. Inter-
vjun med vänsterpartiet visade att man hade särskilt goda 
kontakter med föreningen för El Salvador som knyter an till 
den gamla FMLN-gerillan från inbördeskriget på åttiotalet 
och som efter fredsuppgörelsen 1992 fungerar som ett oppo-
sitionsparti. Vänsterpartiet har en politisk och ideologisk tra-
dition av internationalism och därmed öppenhet gentemot 
människor och grupper från andra länder. Socialdemokra-
terna och vänsterpartiet kan i en mening sägas konkurrera 
om samma anhängare, socialt och åsiktsmässigt. I vänsterpar-
tiet i Örebro har emellertid andelen invandrare varit väsent-
ligt större och invandrarna mer synliggjorda än hos social-
demokraterna. Italien-födde Massimo Montanari har bland 
annat spelat en framträdande roll i vänsterpartiet under 
många år, vilket gjort att vänsterpartiet har kunnat framstå 
som ett invandrarvänligt parti i Örebro. Bilden av vänster-
partiet som Örebros främsta och bredaste (vad gäller stöd 
från flera etniska och nationella grupper) »invandrarparti« 
förstärks av att vänsterpartiet är det parti som fått flest per-
sonröster i absoluta tal på sina invandrarkandidater. 
 Miljöpartiet de Gröna är liksom vänsterpartiet ett med-
lemsmässigt litet parti där partiorganisationen i Örebro i 
princip består av en enda kommunförening. Miljöpartiet de 
Gröna har relativt nyligen börjat framstå som ett invandrar-
vänligt parti vilket hänger samman med att Zargam Asadi 
blev partimedlem och snabbt matchades fram till posten som 
kommunalråd. Genom honom har partiet fått en förebild 
och dynamisk företrädare för invandrarintresset till vilken 
många invandrare kan tänkas vända sig i sina kontakter med 
kommunen. 
 Zargam Asadi och Josef Hannasson är de enda två invand-
rarna bland kommunalråden och de politiska sekreterarna. 
Asadi kommer från den muslimska världen, vilket inger för-
troende hos de muslimska grupper och vilket kan ha viss 
betydelse med tanke på att det bland Örebros invånare beräk-
nas finnas cirka 5 000 muslimer (Samuelsson 2000). Samti-
digt associeras Asadi, som själv har en ickereligiös bakgrund 
från Iran, inte med den islam som skrämmer många och 
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accepteras därför också i icke-muslimska invandrargrupper. Å 
andra sidan finns det inget i personvalsstatistiken, som anty-
der att Asadi skulle gett miljöpartiet de Gröna särskilt många 
röster bland invandrare. Tvärtom har både han och de andra 
invandrarkandidaterna för miljöpartiet de Gröna de Gröna 
fått relativt få personröster – inte minst då i jämförelse med 
övriga miljöpartikandidater. Röster som också kan komma 
från infödda svenskar. Hypotesen om att miljöpartiet de 
Gröna i Örebro skulle ha få invandrarröster kan sägas under-
stödjas av att SCB:s specialundersökning av riksdagsvalet 
1998 gav miljöpartiet de Gröna 0 procent av rösterna från 
väljare födda som utländska medborgare (SCB 1999:149).
 I Örebro har två partier en särorganisering av invandrarna 
– socialdemokraterna och folkpartiet liberalerna. Socialde-
mokraternas partiorganisation bygger på lokala socialdemo-
kratiska föreningar, (s)-föreningar. Ursprungligen var dessa 
främst geografiskt baserade – varje kommun delades in i 
områden och partiet strävade efter att få ett så finfördelat 
nät av (s)-föreningar som möjligt. Tidigare hade arbetar-
kommunerna utgjort socialdemokraternas grundorganisa-
tion men i och med kommunsammanslagningarnas sista steg 
1970–1974 omvandlades en rad tidigare självständiga arbe-
tarkommuner till (s)-föreningar i de nya storkommunerna. 
Socialdemokratin byggde också upp lokalorganisationer i de 
stora, nya bostadsområden som vuxit fram. På många håll 
blev de nya arbetarkommunerna i storkommunerna ett repre-
sentantskap för de lokala (s)-föreningarna. Det direkta med-
lemsinflytandet skulle främst utövas i den lokala (s)-fören-
ingen. Redan då (s)-föreningarna bildades på sjuttiotalet 
förekom också fackliga eller arbetsplatsföreningar baserade 
på fackliga avdelningar eller större arbetsplatser. 
 Allt eftersom banden mellan SAP och LO blivit lösligare 
och framför allt sedan kollektivanslutningen upphörde genom 
partikongressbeslut 1987, har också intresset för dessa (s)-
föreningar som en del av det socialdemokratiska partiets 
organisering ökat. Utöver de territoriella och arbetsplats/
fackligt anknutna (s)-föreningarna har även andra föreningar 
dykt upp under senare år, t.ex. veteranföreningar bestående 
av pensionärer. I Örebro kommun finns en sådan och i länet 
tre. 
 Invandrargrupper särorganiserades i (s)-föreningar redan 
under arbetskraftsinvandringens tid. Av partiets 3 040 (s)-
föreningar år 2000 är 36 invandrar (s)-föreningar. Många 
av dessa är finska (s)-föreningar (Nikali, 2000). I Örebro 
Arbetarekommun finns en finsk och en bosnisk (s)-förening 
bildade 1974 och 1996. Planer finns också på att bilda en 
somalisk (s)-förening och en kurdisk kvinnoklubb. Att soci-
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aldemokraterna velat organisera invandrarna utifrån nationa-
litet svarar alltså mot partiets tradition. Den fungerade väl 
under arbetskraftsinvandringen och i kommuner där större 
grupper invandrare av samma nationalitet fanns samlade och 
där socialdemokratin hade broderparti i ursprungslandet. 
 Gentemot flyktinginvandrarna, som på senare år ofta kom-
mit från länder utan socialdemokratiska partier av större bety-
delse, och som bor i områden där det finns många olika 
nationaliteter har dock inte strategin med särskilda (s)-för-
eningar för invandrare kunnat tillämpas. Enskilda invandrare 
som anslutit sig till de territoriella (s)-föreningarna har också 
haft svårt att få fäste i partiet. De har haft svårt att göra 
karriär i partiorganisationen och i den kommunala organi-
sationen – inte minst då de kanske brustit i språkfärdighet, 
organisatoriska färdigheter och allmän kunskap om svenskt 
samhällsliv. Förekomsten av omedveten och medveten rasism 
skall inte heller uteslutas som en hämmande faktor. Generellt 
har konkurrensen om parti- och kommunala uppdrag varit 
hårdare i socialdemokratin än i många andra partier bl.a. uti-
från partiets större medlemstal och behovet av en organisa-
tionstillhörighet för att få ett kommunalt uppdrag. Den till-
tänkte nämndledamoten »representerar« vid nomineringen 
oftast en (s)-förening, viss facklig organisation etc.
 I Örebro har socialdemokraterna flest invandrarkandida-
ter i absoluta tal och är det parti som fått näst flest person-
röster på invandrarkandidaterna. Partiet har också en invand-
rare som ordinarie ledamot och en som andre suppleant i 
kommunfullmäktige. I förhållande till partiets mandatstor-
lek är dock invandrarrepresentationen svag – om man exem-
pelvis jämför med vänsterpartiet och miljöpartiet de Gröna. 
Invandrarkandidaterna finns längre ned på listan. Några av 
invandrarkandidaterna har också fått betydligt fler personrös-
ter än infödda svenskar, som placerats högre upp och även 
om vi inget vet om preferenserna hos de som inte kryssat för 
ett speciellt namn, kan en tolkning vara att invandrarkandi-
daterna inom (s) fått en alltför låg listplacering, något som 
också varit negativt för partiets röstvärvning.
 Folkpartiet liberalerna var historiskt en hybrid mellan ett 
folkrörelseparti framvuxet utanför parlamentet (som center-
partiet och socialdemokraterna) och ett riksdagsparti fram-
vuxet ur riksdagen (som högerpartiet/moderata samlings-
partiet). Det liberala partiet uppstod som en riksorganisation 
1902 i frisinnade landsföreningen. Partiet hade en stark 
koppling till såväl nykterhets- som den frireligiösa rörelsen 
och sprack i två partier 1923 på frågan om spritdrycksförbu-
det. De två partierna återförenades 1934 i folkpartiet libera-
lerna, men inom partiet fanns skillnaden mellan liberaler med 
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förankring i städerna, sekulära och indifferenta till alkohol-
förtäring samt frisinnade med förankring i landsbygdsmiljö 
och starkare kopplingar till nykterhetsorganisationer och fri-
religiösa miljöer (Birgersson m.fl.,1981:100ff., Bäck & Möl-
ler 1997:74).
 Örebro län var ett av de län, där frisinnet dominerade och 
där brytningen rent av ökade antalet partiavdelningar och 
medlemmar hos de frisinnade (Rönblom 1929:332). Från 
sjuttiotalet kom den frisinnade traditionen allt mera i skym-
undan i folkpartiet liberalerna nationellt. Folkpartiet libera-
lerna blev successivt ett parti med hemvist i de större stä-
derna. Kristdemokraterna övertog rollen som de frireligiösas 
parti, även om de bägge partierna haft tyngdpunkten i olika 
frireligiösa samfund. Folkpartiet liberalerna började på åttio-
talet profilera sig kring invandrar- och flyktingfrågor – inte 
minst sedan Bengt Westerberg blev partiledare 1983. Folk-
partiet liberalernas särorganisering av invandrare bygger alltså 
mer på en politisk-ideologisk grund än en organisatorisk 
folkrörelsetradition, även om partiet i sin historia även har en 
sådan tradition. 
 Liberala Invandrarföreningen, LIF, bildades 1988 som en 
nationell sammanslutning för invandrare inom folkpartiet 
liberalerna. LIF har idag elva lokalavdelningar och runt 300 
medlemmar, som främst finns i de större städerna. Detta 
sammanfaller med var folkpartiet liberalerna relativt sett har 
en hög väljarandel och en god partiorganisation och var det 
också finns många invandrare. LIF är en organisation för hela 
Örebro län men tyngdpunkten ligger ändå i Örebro kom-
mun. LIF är också en transetnisk organisation, det finns även 
infödda med svensk bakgrund som är medlemmar och aktiva 
i LIF. 
 LIF i Örebro län bildades i november 1989 och har 30-35 
medlemmar, varav 30 är utrikes födda. I LIF Örebro läns sty-
relse på ett tiotal personer finns två svenskfödda. Liksom soci-
aldemokraterna organiserar folkpartiet liberalerna vissa natio-
nella och etniska grupper bättre än andra. Här handlar det åter 
igen om nationaliteter där ett broderparti finns som exempel-
vis svenska folkpartiet liberalerna i Finland. I Örebro har dock 
folkpartiet liberalerna återigen kommit att knyta an till sitt fri-
religiösa arv genom försök att organisera assyrier/syrianer. I 
LIF i Örebro kommun är tre assyrier/syrianer. Ordföranden 
fram till årsskiftet 2000 var Josef Hannasson som också arbetar 
som politisk sekreterare i kommunen. Ny ordförande är Car-
men Cristoforo, suppleant i kommunfullmäktige.
 Avslutningsvis bör uppmärksammas att invandrare med 
kommunala uppdrag också träffats över partigränserna vid 
några tillfällen. Ambitionen har varit att bilda någon form av 
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nätverk. Flera av de framträdande invandrarprofilerna inom 
respektive parti har varit aktiva i det sammanhanget: Zargam 
Asadi (mp), Behcet Barsom (kd), Massimo Montanari (v), 
Josef Hannasson (fp) och Mussei Ephrem (s).

Invandrarnas inflytande i partierna
Partimedlemskap en viss tid är fortfarande i huvudsak nöd-
vändigt för att få ett kommunalt uppdrag även om vissa par-
tier på senare år låtit icke-partimedlemmar representera par-
tiet på vissa uppdrag (nämndemän – miljöpartiet de Gröna) 
eller helt enkelt annonserat sitt behov av förtroendevalda via 
media. Nya medlemmar har därefter omedelbart fått ett upp-
drag. Skall en »grupp« bli representerad så krävs onekligen 
att gruppen finns bland partimedlemmarna.
 Ett mått på invandrarnas inflytande i partierna är följaktli-
gen hur stor andel av partimedlemmarna som är invandrare 
och hur stor andel invandrarna har av partiets förtroende-
valda i partiorganisationen och av de kommunalt förtroende-
valda. Frågor kring detta har ställts inledningsvis vid partiin-
tervjuerna. Ett problem är att begreppet »invandrare«, även 
om det vid intervjuerna definierats som utrikes födda, kan 
också ha tolkats olika av intervjupersonerna. Jämförelsen ut-
ifrån partiernas medlemstal försvåras utifrån att dessa kan vara 
ett medlemsmässigt mindre och ett medlemsmässigt större 
parti och att intervjupersonerna därför kan ha olika överblick 
av partiets invandrarandel. Någon registrering av vilka med-
lemmar som är invandrare gör ju inget parti, utan det hand-
lar om uppskattningar. 
 Moderata samlingspartiet har 900 medlemmar organise-
rade i en partikrets för Örebro kommun och nio partiför-
eningar. Partikretsen har en styrelse på åtta personer. Ingen 
invandrare finns i partikretsens styrelse och uppgifter om 
partiföreningarnas styrelser och invandrare finns ej att tillgå. 
Moderata samlingspartiet har 280 kommunala uppdrag varav 
fem innehas av invandrare.
 Centerpartiet har 300 medlemmar organiserade i en par-
tikrets för Örebro kommun och femton lokalavdelningar. 
Partikretsen har en styrelse på tolv personer och lokalavdel-
ningarna har styrelser på fem till tio personer. Totalt ger det 
85–160 förtroendevalda i partiorganisationen. Ingen invand-
rare finns i centerkretsens styrelse och ingen av de intervju-
ade vågade ha någon uppfattning om antalet invandrare i 
lokalavdelningarnas styrelser. En ordförande i en lokalavdel-
ning är dock invandrare. Centerpartiet har 20 kommunala 
uppdrag varav ett innehas av en invandrare.
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 Folkpartiet liberalerna har ca 400 partimedlemmar organi-
serade i en gemensam kommunförening för Örebro och fyra 
lokalavdelningar: sydöstra, Östra, Klagshamn-Axberg och 
Tysslinge. Dessutom finns ju LIF. Kommunföreningen har 
en styrelse på nio personer och två adjungerade. I denna 
ingår två invandrare. Bland de nationaliteter som nämndes i 
LIF fanns syrianer, Bosnien, Vitryssland och Finland. Folk-
partiet liberalerna har 30 kommunala uppdrag varav fem 
innehas av invandrare.
 Kristdemokraterna har 525 medlemmar organiserade i en 
kommunorganisation och fem lokalavdelningar. Lokalavdel-
ningarna är Väster, Öster, Centrum, Norr och Östernärke. 
En tredjedel av medlemmarna i Öster och Väster bedömdes 
vara assyrier/syrianer. Av de nio ordinarie i kommunfören-
ingens styrelse är tre invandrare, bl. a. ordföranden för ung-
domsförbundet (KDU). Lokalavdelningarna har styrelser på 
runt sju personer. Av de ca 25–30 lokala styrelseledamöterna 
uppgavs fyra–fem vara invandrare. De medlemmar som är 
invandrare uppgavs i första hand vara syrianer eller från forna 
Jugoslavien (kroater och bosnier). De som enligt de intervju-
ade menade »dras till vårt parti« var kristna av nationaliteter 
där kyrkan eller någon kristen grupp/kristdemokratiskt parti 
har en särställning menade man: syrianer, kroater, bosnier, 
tyskar, etiopier och någon från Egypten med koptisk kyrko-
tillhörighet. Kristdemokraterna har 62 kommunala uppdrag 
varav sex–sju innehas av invandrare.
 Socialdemokraterna är det i särklass största partiet i Öre-
bro kommun med 2 000 medlemmar organiserade i Örebro 
Arbetarkommun och 52 socialdemokratiska föreningar varav 
två, som tidigare nämnts, är invandrar (s)-föreningar. Styrel-
sen för Örebro Arbetarkommun består av sjutton personer 
varav tre är invandrare. Varje socialdemokratisk förening har 
en styrelse på fem till sju personer. Totalt har alltså den soci-
aldemokratiska partiorganisationen 260–360 styrelseledamö-
ter. Totalt räknar arbetarkommunens ombudsman med att 
det finns 34 invandrare bland de förtroendevalda i partior-
ganisationen, varav sju är ordförande. Socialdemokraterna 
har 260 kommunala uppdrag varav femton–tjugo innehas av 
invandrare.
 Vänsterpartiet har 191 medlemmar organiserade i en kom-
munkrets. Dess styrelse består av sju ordinarie och fyra supp-
leanter varav fyra är invandrare (tre icke-européer). Latin-
amerikanerna har av tradition var en stark invandrargrupp 
inom vänsterpartiet – många chilenare har dock från åttiota-
let återvänt till Chile eller flyttat till andra orter i Sverige. De 
flesta latinamerikanerna inom vänstern i Örebro idag kom-
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mer från El Salvador. Vänsterpartiet har 57 kommunala upp-
drag varav elva innehas av invandrare.
 Miljöpartiet de Gröna har 83 medlemmar organiserade i en 
kommunavdelning. Medlemsnumerären och antalet invand-
rare är så litet att det inte går att diskutera någon särskild 
nationalitetsprofil hos miljöpartiet de Grönas invandrare. 
Ledningsgruppen består av fem personer varav en invandrare. 
Miljöpartiet de Gröna har 27 kommunala uppdrag varav fyra 
innehas av invandrare.
 Att diskutera kring partiernas öppenhet för invandrare ut-
ifrån representationen bland partimedlemmarna, de förtro-
endevalda i partiorganisationen och i kommunen är inte helt 
enkelt. Ett medlemsmässigt och organisatoriskt litet parti kan 
lättare få en hög representativitet, relativt sett, genom att ett 
fåtal invandrare ansluter sig och ges uppdrag. Å andra sidan 
borde ett medlemsmässigt och organisatoriskt stort parti som 
socialdemokraterna lättare kunna rekrytera invandrare som 
medlemmar. Svårigheterna med detta och valet av särorga-
nisering kan kanske knytas till att det finns en inåtvändhet i 
organisationen som bara kan övervinnas via nybildningar av 
föreningar. I tabellen nedan jämförs partierna i Örebro med 
avseende på självuppskattade andelar invandrare bland med-
lemmar och kommunalt förtroendevalda. Andelen bland de 
förtroendevalda i partiorganisationen är svår att jämföra då 
flera partier haft svårt att uppskatta andelen i lokalorgani-
sationerna och då två partier saknar lokala organisationer. 
Störst säkerhet tycks finnas i partiernas bedömning av andel 
invandrare bland de kommunalt förtroendevalda.
 Många, bland andra Demokratiutredningen har diskuterat 

Tabell 18 
Andel invandrare i procent av totala antalet partimedlemmar och bland kommunalt förtro-
endevalda.

 Andel invandrare  Andel invandrare
 som medlemmar  som förtroendevalda 
Parti  med kommunala uppdrag

Moderata samlingspartiet 2 4
Centerpartiet 5 5
Folkpartiet liberalerna 8 17
Kristdemokraterna 20–25 11
Socialdemokraterna 5–10 6–8
Vänsterpartiet 15 19
Miljöpartiet de Gröna 7 15

Källa: Partiernas egna uppskattninga.r
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partiernas kris (SOU 1999:130). En första fråga är då kan-
ske om partierna i Örebro kan bedömas som mer eller min-
dre livaktiga än genomsnittet. Om man jämför de medlems-
siffror, som partierna uppgivit för Örebro 1998 med antal 
medlemmar inom vad man kan kalla »kunskapskommuner« 
(med universitet eller högskola, hög utbildningsnivå och en 
arbetsmarknad med betydande inslag av s.k. kunskapsyrken) 
enligt Demokratiutredningen, kan följande sägas om Öre-
bropartierna. Kristdemokraterna och vänsterpartiet förefal-
ler ha fler medlemmar medan socialdemokraterna, moderata 
samingspartiet, folkpartiet liberalerna och centerpartiet san-
nolikt har färre. Miljöpartiet de Gröna finns ej med i Demo-
kratiutredningens material. Örebro tycks inte avvika från 
genomsnittet, 4 500 partimedlemmar totalt idag mot ca 
5 000 1998 i en genomsnittlig kunskapskommun.
 Vad sedan gäller invandrarnas andel av partimedlemmarna 
utgör de en relativt stor andel hos kristdemokraterna och 
vänsterpartiet, inte minst jämfört med invandrarnas andel av 
befolkningen i Örebro. För kristdemokraterna hänger det 
sannolikt samman med de goda kontakterna med syrianerna 
och andra kristna grupper bland invandrarna. För vänster-
partiet är det antagligen ett resultat av en politisk tradition 
av solidaritetsarbete och kontakter med politiska flyktingar 
– inte minst med Latinamerika. Vad gäller representationen 
bland de kommunalt förtroendevalda så är den god för dessa 
båda partier men även för folkpartiet liberalerna. 
 Vad gäller övriga partier så kan följande sägas. Moderata 
samlingspartiet har väldigt få invandrare. Centerpartiet har 
få invandrare men ett hoppingivande tecken är att centerns 
ungdomsförbund (CUF) har flera invandrare i sin kretssty-
relse och medlemskår. Socialdemokraterna är ett medlems-
mässigt stort parti och har därför i absoluta tal många invand-
rare även om deras relativa andel är genomsnittlig. Det stora 
antalet medlemmar och förekomsten av flera starka intressen 
(geografiska, fackliga etc.) gör det möjligen svårt för relativt 
nya invandrarmedlemmar att hävda sig i nomineringsproces-
sen. På samma sätt som i centerpartiet tycks en utveckling 
vara på gång både genom nybildningar av invandrar-(s)-för-
eningar och aktivitet av unga invandrare i partiet och ung-
domsförbundet. Miljöpartiet de Gröna vill gärna »släppa 
fram« invandrare. Medlemstalet är så lågt att partiet i princip 
låtit de invandrare som varit intresserade få uppdrag.
 Något spekulativt kan vi påstå att de partier i Örebro som 
mera framgångsrikt satsat på invandrare medlemsmässigt lig-
ger något bättre till än de som inte gjort det. Folkpartiet 
liberalerna skulle dock kunna motsäga detta påstående, om 
vi inte ser det så att partiet blivit utkonkurrerat av kristde-
mokraterna rörande den viktiga assyriska/syrianska invand-
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rargruppen. Kanske är partikrisen ett uttryck för att parti-
erna alltför mycket försöker organisera en medelklass som har 
begränsade sociala eller politiska behov av partimedlemskap. 
De nya svenskarna, som utgör en växande andel av befolk-
ningen, har däremot starka motiv för partimedlemskap och 
det finns all anledning för partierna att uppmärksamma detta 
– både i Örebro och nationellt.

Vilka intervjuades?
Vårt mål när det gäller sammansättningen i gruppintervju-
erna med partierna var att intervjua ordföranden för parti-
organisationen i kommunen, ett kommunalråd och någon 
anställd i partiorganisationen. Samtliga partier i Örebro har 
kommunalråd på hel- eller deltid. Två partier, socialdemo-
kraterna och moderata samlingspartiet, har mer än ett kom-
munalråd (fyra respektive två). Dessutom finns i Örebro poli-
tiska sekreterare. Det visade sig att enbart socialdemokraterna 
hade en fast anställd i sin partiorganisation (Örebro Arbetar-
kommun) och denne var ny efter valet 1998. 
 För övriga partier fanns olika lösningar; arbetande ordfö-
rande i partiorganisationen, den politiske sekreteraren job-
bade även med partifrågor, länsorganisationens anställde 
arbetade även med partiorganisationen lokalt etc. Av inter-
vjuförteckningen framgår vilka från respektive parti som var 
med vid gruppintervjun, men vi vill påstå att ambitionen 
att de intervjuade skulle representera både den kommunala 
organisationen och partiorganisationen ändå uppfylldes.
 Av Örebros elva kommunalråd (sex kvinnor och fem män) 
är en invandrare. Av Örebro kommuns elva politiska sekre-
terare (sju män och fyra kvinnor) är också en invandrare. 
Bägge invandrarna är män, kommunalrådet för miljöpartiet 
de Gröna är född i Iran och är etnisk perser och den politiske 
sekreteraren för folkpartiet liberalerna är född i Turkiet och 
etnisk assyrier/syrian. Av ordförandena och de anställda i de 
sju partiernas partiorganisationer är ingen invandrare.

Intervjuernas problemområden
Utgångspunkt i intervjuerna med partierna har varit följande 
frågeområden:
• satsningar som gjorts i samband med valen 1994 och 1998 

för att öka mångfalden i partierna och valdeltagandet 
• partiernas kontakter med de invandrade grupperna mellan 

valen
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• kontakter med och synen på invandrarföreningarna som 
plattformar för politisk delaktighet i allmänhet och speci-
fikt för det partipolitiska engagemanget

• synsätt på begreppet »integration« och kopplingen till kom-
munens program »Medborgarnas Örebro« och »Invand-
rarpolitiskt program – ett program för integration«.

Partiernas försök att nå invandrargrupper
Mellan partierna finns åtskillig consensus när det gäller den 
mer allmänna frågan om de invandrade gruppernas rätt att 
delta i demokratiprocessen och vikten av dessas represen-
tation i partierna. Överensstämmelse finns också partierna 
emellan när det gäller dessas ökade medvetenhet om de 
invandrade gruppernas betydelse som framtida väljare. Detta 
återspeglas framför allt då Örebropartierna jämför sitt age-
rande inför valet 1998 med valet 1994. Samtliga partier har 
ansträngt sig mer för att nå invandrargrupperna under det 
senaste valet – även om flera av dem betecknar satsningen 
som otillräcklig eller som ett totalt misslyckande. Vi har ju 
också i de föregående avsnitten konstaterat att sådan ökad 
medvetenhet har lett till partitaktiska konsekvenser i vissa 
fall.
 I detta sammanhang kan det vara intressant att notera att 
det i Demokratins trotjänare (SOU 1999:130 s. 81) konsta-
terades att färre kommunorganisationer i partierna gjort sär-
skilda åtgärder eller haft särskilda arrangemang för invand-
rare vid kommunalvalet 1998 än 1979. 
 I våra intervjuer hade företrädarna för partierna uppfatt-
ningen att det finns en rad svårigheter när det gäller att nå 
olika invandrargrupper. Man talade om kommunikativa hin-
der, politiska, pedagogiska och sociala hinder i kontakterna.

Kommunikativa hinder
Man har inbjudit invandrarnas föreningar brevledes men fått 
liten respons. Att åtskilliga invandrare har svag språklig grund 
och att en del invandrare är analfabeter nämns som en, bland 
flera, orsaksfaktorer till liten kontakt och det låga valdelta-
gandet. Partierna menar sig sakna ekonomiska och personella 
resurser att översätta material eller ge muntlig information 
i tillräcklig utsträckning vilket flera partier tror kunnat för-
bättra kommunikationen. 
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Politiska hinder
Det finns ibland en rädsla hos invandrare att engagera sig 
på grund av diktatoriska förhållanden i hemlandet. En annan 
orsak är att hemlandets politiska system och kultur (inte 
minst partiväsendets utformning) avviker från Sveriges. En 
tredje påverkande faktor som nämns är att invandrare kan 
anse det mindre »lönsamt« att rösta – man förblir ändå arbets-
lös eller boendemässigt kvar på samhällets botten. Ytterligare 
en faktor är att valet mellan ett engagemang i den svenska 
politiken har lägre prioritet än det politiska engagemanget i 
hemlandet. 

Pedagogiska hinder
Det svenska politiska systemet och röstandets formalia skiljer 
sig från hemlandets. Det är svårt att sätta sig in i den svenska 
politiska kulturen, dess koder och dess byråkrati. Majoritets-
samhället i denna dess partipolitiska skepnad har svårt att hitta 
metoder för att nå invandrade grupper i stort. Flera av parti-
representanterna påpekar att detta är ett generell problematik 
som även gäller andra underordnade grupper i samhället.

Sociala hinder
Det svenska samhället saknar kontaktytor och mötesplatser 
utanför arbetslivet. Till exempel arenor för informella poli-
tiska diskussioner, öppna dialoger och samhällsengagerande 
möten. Det traditionella utelivet i form av umgänge på pubar, 
tavernor och caféer, som finns i många länder och stimulerar 
till informella möten är mindre utvecklat i Sverige.
 Det strukturellt baserade utanförskapet – med en segre-
gerad arbetsmarknad, bostadsmarknad, brist på utbildning, 
begränsade kontakter med den infödda svenska befolkningen, 
bristen på anpassad samhällsinformation etc. – omnämns 
återkommande som samverkande och grundläggande hin-
der för politisk aktivitet och medvetenhet. Något som gäller 
alla socialt segregerade grupper, både infödda svenskar och 
invandrare. 

Invandrarföreningen som plattform 
På frågan hur man ser på invandrarnas föreningar som länk 
till politisk delaktighet har partierna något varierande upp-
fattningar. Vänsterpartiet betonar den politiska skolningen 
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i hemlandet som en orsak till invandrarnas partianslutning 
före deras svenska föreningserfarenhet. 

»De flesta medlemmar med invandrarbakgrund i vårt parti 
har alltid arbetat i någon förening i sitt hemland eller något 
politiskt parti som står nära vänstern. Jag tror inte förening-
arna i sig i Sverige har spelat roll för att de ska komma till 
vårt parti. Det kan finnas en och annan men majoriteten har 
varit vänster i sina hemländer.«

 Folkpartiet liberalernas representant som själv är syrian 
uttrycker sig på föjande sätt: 

»Den syrianska föreningen skulle kunna vara en egen politisk 
kraft men syrianerna integreras bättre genom att verka i alla 
politiska partier.«

 Detta kan tolkas så att den numera i kommunen aktiva och 
utåtriktade syrianska föreningen ändå har varit en pådrivande 
kraft för den ökade partipolitiska anslutningen och bidragit 
till ett växande politiskt intresse och medvetenhet i gruppen. 
Ett större antal syrianer är idag aktivt eller passivt anslutna till 
partier än i början på nittiotalet. En trolig grund för denna 
utveckling är att gruppen sedan den tidiga etableringen på 
sjuttiotalet, då de fem första familjerna invandrade, nu omfat-
tar omkring 4 000 personer och är ganska väl förankrade 
i stadens eller närliggande kommuners arbetsliv. Gruppen 
har under årens lopp skaffat sig ett betydande kunskapska-
pital vilket bland annat kan avläsas i den stora ökningen av 
assyrisk/syrianska studerande på universitetsnivå under nit-
tiotalet.44 Även om den syrianska kyrkan inte officiellt utgör 
en politisk aktör bidrar denna starkt till gruppens kollektiva 
identitet och att denna har en trygg, gemensam plattform att 
utgå ifrån vid olika engagemang i lokalsamhället. 
 Socialdemokraterna tvivlar på något direkt samband mel-
lan aktivitet i föreningen och partimedlemskap. Det finns 
t.ex. en bosnisk s-förening, där flertalet medlemmar inte är 
aktiva i den Bosnisk-Islamiska föreningen.
 Representanten för miljöpartiet de Gröna som också är en 
av våra informanter med iranskt/persiskt ursprung ger föl-
jande allmänna kommentar:

»Jag tror att iraniernas upplevelse är den samma som för 
andra invandrargrupper. Jag är nästan övertygad om att det i 
stora drag handlar om samhörighetskänslan. När människor 
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blir uteslutna på något sätt då förlorar man samhörighets-
känslan. Och denna förlust leder till förlorad självtillit, för-
lorad tro till det samhälle man tillhör. I värsta fall med iso-
lering som ett säkert resultat. I och med att invandrarna är 
utsatta för den situationen från alla möjliga håll så struntar 
man i att rösta. Eftersom man inte känner sig deltagande.«

 Centerpartiet har såsom flera andra partier fått svag respons 
på två brevutskick till föreningarna vid det senaste valet. 
Representanten är tveksam till föreningarnas önskemål om 
verksamhet i egna lokaler och menar att detta kan motverka 
sina syften och leda till mer isolering och motverka integra-
tion. Det skulle bidra till integration på en mer informell 
väg om olika föreningar delade lokaler, svenska såväl som 
invandrarföreningar.
 Centerrepresentanten ger ett intressant pedagogiskt exem-
pel utifrån hur kunskaper om graviditet och barnafödande 
förmedlats av en svensk barnmorska i ett afrikanskt samhälle. 
Man använde sången och visan som pedagogiskt verktyg för 
att förmedla kunskaperna. Intervjupersonen jämför med det 
mer lättsamma sättet att möta presumtiva väljare som utveck-
lades under kärnkraftskampanjen. 
 I intervjun med kristdemokraterna bekräftas den ökade 
politiska delaktigheten och aktiviteten hos den syrianska 
gruppen som vi tidigare berört. Partiet har en inarbetad och 
under nittiotalet alltmer befäst relation med gruppen. Partiet 
gör regelbundna besök i föreningen och kristdemokratiska 
kvinnor träffar syrianska kvinnor i syrisk-ortodoxa Mariakyr-
kans församlingshem. 
 Men de invandrade flyktinggruppernas situationer är olika 
vilket gör att de kan vara mer eller mindre öppna för ett poli-
tiskt engagemang i det svenska samhället: 

»Nya invandrargrupper har fullt upp med att etablera sig. … 
De är tyngda av krigsupplevelser och då kan man inte ta till 
sig.«

 Involveringen i den politiska processen och i svensk demo-
krati måste få ta sin tid. Speciellt gäller detta kvinnorna. Lik-
som att introduktionen av tänkbara, villiga kandidater måste 
ske med stor omsorg. Kristdemokraterna har liksom center-
partiet erfarenhet av hur man i ett fall misslyckats med att 
ge tillräckligt stöd och kunskaper inför det ansvar och den 
roll ett politiskt uppdrag, i dess svenska variant, innebär. I 
båda fallen har en »invandrarresurs« gått förlorad i det aktiva 
arbetet om än inte som vanlig partimedlem.
 Sammantaget verkar partierna se betydande svårigheter, 
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när det gäller att nå den invandrade delen av väljarkollekti-
vet. Vid en tillbakablick på de två senaste valen tycks parti-
ernas medvetenhet om vikten av att agera mer aktivt också 
mellan valen emellertid ha ökat. Liksom att man efter valet 
1998 inser betydelsen av personval, när det gäller att nå 
presumtiva väljare i invandrargrupperna och av att i högre 
utsträckning synliggöra kandidater från invandrargrupperna i 
den kommande valrörelsen. 
 Det finns variationer mellan partierna när det gäller synen 
på hur invandrade medborgare ska kunna mobiliseras till mer 
politiskt aktiva medborgare. De olika synpunkterna varierar 
från uppfattningen att det behövs specifika mobiliserande 
åtgärder till åsikten att invandrarkollektivet endast utgör ett 
bland många grupper vilka alla ska »likabehandlas« som pre-
sumtiva väljare. Å ena sidan hävdar man behovet av särpolitik 
och å den andra sidan behovet av en generell, universalistisk 
politik45. Båda dessa ståndpunkter motiveras med demokrati- 
och likvärdighetsargument. 
 En skillnad värd att nämnas som skymtar fram i intervju-
erna är de borgerliga partiernas, framför allt moderata sam-
lingspartiets, inställning till det sätt på vilket majoriteten, 
framför allt socialdemokraterna, via brukarinflytande i kom-
mundelarnas verksamheter vill öka takten i den demokratiska 
processen. Den fråga detta väcker är huruvida ett mer 
utvecklat brukarinflytande också kommer att involvera de 
invandrade grupperna i brukarstyrelserna i kommunens inter-
nationella områden och därmed ökar den mångfaldiga del-
aktigheten i kommunen som helhet.
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»Medborgarnas Örebro handlar om ökad dialog 
och ökat inflytande för medborgare och brukare 
samt en inbjudande och demokratisk hållning i 

verksamheterna. Respektive verksamhet ska inne-
hålla konkreta mål och åtgärder.« 

(ur Medborgarnas Örebro) 

»Det finns inte vi och de, det finns bara vi.
 De orden är en bra ledstjärna för kommunens 
insatser för de nya svenskarna. Det är också det 
synsätt som ligger bakom att vi tydligt velat mar-
kera att det invandrarpolitiska programmet är ett 
program för integration.
 I vår kommun ska det finnas plats för alla. Alla 
ska känna trygghet. Alla ska ha möjlighet att växa. 
Allas resurser behövs i det gemensamma arbetet 
för att utveckla Örebro till en ännu bättre kom-
mun leva och bo i.
 Kommunfullmäktige antog detta program den 
17 december 1997 i total enighet. Det är mycket 
glädjande att samtliga partier står eniga bakom ett 
program som tydligt uttrycker en generös syn på 
invandring i vår kommun – en syn som därmed 

också är ett ansvar för alla partier att hävda. Det 
är också en stor fördel med en bred politisk upp-
slutning nu när programmet ska genomföras.
 Under programarbetet har flera möten med 
invandrarföreningar genomförts. Dessa möten har 
inspirerat och tillfört programarbetet mycket vik-
tiga synpunkter. Att programmet måste leda till 
konkreta åtgärder om det ska vara trovärdigt var 
ett tydligt krav. Ett resultat av dessa möten är att 
en särskild del med konkreta förslag till åtgärder 
har arbetats fram.

 … nödvändigt att få med flera aktörer … Det 
gäller företag, föreningar, församlingar, landstinget 
och oss alla enskilda individer.«

ur inledningen till Invandrarpolitiskt program

Program och verklighet

»Det finns många fina program. Vi som politiker vet inte vad 
som kommer ut av dem. Integrationsprogrammet är ett typ-
exempel.«
 »Det är skrivet av tjänstemän, gått ut på remiss till invand-
rarföreningarna men det är ej förankrat i invandrargruppen, 
skrivet av svenskar. Tveksamt om det följs…. » 

 Det invandrarpolitiska programmet som fick underrubri-
ken »Ett program för integration« kommenteras här av folk-
partiet liberalernas ledamöter. Dessa röster uttrycker en viss 
programskepsis som vi mött i flera samtal, intervjuer och dis-
kussioner. Denna skepsis är mindre framträdande i intervjun 
med socialdemokraterna, där man betonar det idoga förank-
ringsarbetet hos invandrarföreningarna som man anser före-
gått programmets slutgiltiga formulering.
 Moderatrepresentanterna understryker att det politiska 
arbetet i mycket handlar om en sorts programduktighet i stäl-
let för praktiskt, konkret arbete och mer direkta dialoger. De 
politiska initiativen kommer mestadels uppifrån, även om det 
finns lokala skillnader inom kommunen. Här nämns också 
trögheten i den demokratiska processen som ett hinder för 
att uppfylla målsättningarna i de demokratiska programmen. 
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Och att ett framtida sätt att bättre nå olika kategorier inom 
väljarkåren kan vara via den nya informationsteknologin.
 Miljöpartiet de Grönas representanter kommenterar inte-
grationsprogrammets brist på gräsrotsförankring:

»Det där integrationsprogrammet, reaktionerna på det var 
att det var ett väldigt ovanifrånperspektiv, t.o.m. språket var 
nedlåtande. Det var mycket sådant. Bra, vet jag inte om det 
blev men det blev lite bättre.«
 »Det finns gott om program med vackra ord men de är 
tandlösa. …Först pratar man om budget och sen skriver man 
vackra ord i ett program och sen går man och tittar på vad 
man har för pengar och vad vi kan göra. I stället kunde man 
sätta upp ett mindre antal mål och sen anpassa budgeten.«

 I intervjun med kristdemokraterna ges en kritisk kommen-
tar till programmets snabba omvandling från »Invandrarpo-
litiskt program« till »ett program för integration«. Program-
met antogs emellertid med bredare politisk uppbackning än 
det allmänpolitiska programmet »Medborgarnas Örebro«, 
men det föregicks av en begränsad debatt:

»Vi tog integrationsprogrammet före valet 1998. Och då var 
vi inte lika medvetna. Integrationsprogrammet plockas inte 
fram i den politiska vardan. Det hänvisas sällan till.«

 Representanten för kristdemokraterna anser att det kan 
vara dags att omarbeta programmet. Speciellt som han anser 
att själva begreppet integration är mycket komplext och det 
idag inte finns något kommunalråd som är ansvarigt för 
»integration«, som då programmet fastställdes 1997.
 Även om begreppet integration i partiintervjuerna sällan 
problematiseras så explicit som av kristdemokraten så efterly-
ses ofta en djupare diskussion och mer konkretion utifrån det 
långsiktiga perspektiv integrationsarbetet kräver. Partierna är, 
trots skillnader när det gäller synen särpolitiska respektive 
allmänpolitiska sätt att närma sig de invandrade grupperna, 
överens om att integration är ett tvärpolitiskt uppdrag. 
 Klassperspektivets överordnade roll framför etnicitetsper-
spektivet framförs särskilt tydligt i vänsterns formulering:

»Det gäller ju inte bara integration av svenskar/invandrare. 
Det gäller mellan olika samhällsgrupper också …Jag vill ha 
ett vidare begrepp inte bara etniska. …«
 »En sorts klassintegration, att klasser från olika samhällsni-
våer måste mötas och de som är segregerade i vårt samhälle, 
ofta invandrare, blir en sorts ny underklass…«.
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 Samma perspektiv framförs av miljöpartiet de Gröna:

»Det första namnet de hade på det var Invandrarpolitiskt 
program. Sedan skulle det vara integrationsprogram i stället 
för att det då skulle inkludera alla människor i samhället.«
 »Integration är inte en invandrarfråga. …För mig är inte-
gration kontra utanförskap och ligger nära begreppet sam-
hörighetskänsla och delaktighet. Det är oberoende av etnici-
tet.«

 Liksom i diskussionen med föreningsstyrelserna betonas i 
partiintervjuerna ofta behovet av ömsesidighet i integrations-
arbetet om integrationen ska lyckas. 
 

Sammanfattning: 
Kan invandrare vitalisera partierna?
Invandrarna är inte bara underrepresenterade i offentliga 
uppdrag utan sannolikt också när det gäller uppdrag i partior-
ganisationerna och i partiernas medlemstal. I studien av Öre-
bro kommun förefaller enbart två partier, vänsterpartiet och 
kristdemokraterna, ha en lika hög eller högre andel invand-
rare i partiet än genomsnittet för kommunen. Samtliga par-
tier beskriver svårigheter att nå ut till invandrarna och några 
beskriver också svårigheter att förvalta invandrare som får 
kommunala uppdrag. Invandrarkvinnor och utomeuropeiska 
invandrare torde vara de grupper som partierna har svårast 
att nå.
 Gentemot den växande gruppen invandrare och invånare 
med invandrarbakgrund lever partierna inte upp till sin pri-
mära funktion att fungera som en länk mellan medborgarna, 
samhällsmedlemmarna och staten/kommunerna. Partierna 
fungerar dåligt som kanaler till och för invandrarna. Partierna 
fullgör inte sitt rekryteringsansvar gentemot invandrarna och 
slutligen fungerar de dåligt gentemot invandrarna vad gäller 
intresseartikulering och intresseaggregering. Resultatet är att 
invandrarna osynliggörs och att politiska frågor som berör 
invandrare inte kommer upp på dagordningen, vilket några 
av våra informanter antyder.
 Gullan Gidlund och Tommy Möller har i sin forskarvo-
lym kring partierna, Demokratins trotjänare, visat på att par-
tiorganisationerna, inte minst i s.k. kunskapskommuner, är 
innovativa och intresserade av förändring (SOU 1999:130). 
Intresset för att rekrytera invandrare till uppdrag är stort. 
Frågan är varför det ändå inte händer mer från partiernas sida 
gentemot invandrarna? 
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 I denna rapport pekar vi på kommunikativa, politiska, 
pedagogiska och sociala hinder.
 Två mer generella förklaringar kan vara institutionell trög-
het hos partierna och deras väljarmaximerande ambitioner. 
Partierna är historiska produkter vilkas organisation och verk-
samhet utformats för andra än vår tids samhällsmedlemmar 
(som t.ex. flyktinginvandrare). Nästan samtliga partier har 
mot bakgrunden av en gemensam historisk bakgrund velat 
möta de kristna väljarna. Å andra sidan finns exempelvis 
omkring 5 000 muslimer i Örebro. Hur är partiernas intresse 
för dessa? Bara i undantagsfall, och då oftast via riksmaterial i 
valrörelserna, kan partierna ge information på andra språk än 
svenska. Partierna vill maximera sina röstandelar men invand-
rarna uppfattas som alltför resurskrävande grupper för att de 
ska kunna engageras som väljare. Numerärt stora, enskilda 
nationaliteter på riksplanet (typ finländarna) och lokalt 
(assyrierna/syrianerna i Örebro) kan dock väcka partiernas 
intresse.
 Invandrarföreningarnas roll som plattform och länk för 
vidare politiskt engagemang har diskuteras. Partiintervjuerna 
gav inte intryck av att partierna i Örebro såg invandrarför-
eningarna som länkar till ett politiskt engagemang. Politiskt 
engagerade invandrare kom på andra vägar till partierna. En 
reservation får dock göras för Syrianska föreningen och för-
eningen för El Salvador som har goda kontakter med krist-
demokraterna respektive vänsterpartiet.
 Kommunalpolitiskt så vänder sig partierna till invandrar-
grupperna genom ett särskilt integrationsprogram. Såväl dess 
innehåll som förankringen bland invandrare tycks omdisku-
terat av både partierna och invandrarorganisationerna. Ett 
behov av revidering verkar föreligga.
 Ett mycket viktigt program för Örebro kommun är »Med-
borgarnas Örebro« – ett demokratiprogram i vilket bl.a. idéer 
kring brukarinflytande utvecklas. Medborgarna ses där ur ett 
liberalt perspektiv såsom individer med lika stora maktresur-
ser. Invandrare lyfts inte fram i egenskap av specifika grup-
per som saknar eller har andra politiska resurser än infödda 
svenskar och därför utgör grupper med speciella behov.
 Partiernas kris är ett ofta återkommande tema i den offent-
liga debatten. Det kanske borde uppmärksammas att folk-
rörelsepartierna i början på 1900-talet i stort byggdes upp 
genom mobilisering av underprivilegierade och delvis utan-
förstående grupper. De svenska partierna domineras idag av 
åldringar och en slags välmående medelklass, företrädesvis 
boende i villor och bostadsrätter. Partiernas medlemstal i 
de stora, allmännyttiga miljonprogramområdena, där många 
invandrare bor, torde vara lågt. 
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 Många invandrare skulle kunna tillföra partiväsendet ny 
kraft och vitalitet. Partierna skulle genom nya politiska initia-
tiv arbeta för att undanröja diskriminering, segregering och 
utanförskap. Detta är en intressant kombinationsmöjlighet 
som de politiska partierna, såväl på riksplanet som i Örebro, 
borde ta tillvara. 



Här återger vi synpunkter från ytterligare fyra informanter. 
Dessa har främst valts utifrån kriteriet att de sedan länge 
arbetar med s.k. invandrarfrågor i kommunen samt att de ger 
sina synpunkter från olika horisonter; invandrarförvaltning-
ens, äldreomsorgens och studieförbundets. Avsnittet fokuse-
rar dels på intervjupersonernas uppfattning om invandrarför-
eningarnas funktion i integrationsarbetet dels hur man ur ett 
förändringsperspektiv ser på invandrargruppernas politiska 
deltagande och möjligheter att delta i den politiska proces-
sen.

Från invandrarförvaltningens horisont 
Lennart Balkstedt är chef för Invandrarenheten och invand-
rarförvaltningens språkrör i den kommunala diskussionen 
mellan tjänstemän och politiker.
 Balkstedt menar att föreningarna aldrig fungerar för alla 
medlemmar i en invandrargrupp och att det finns variationer 
mellan grupperna beroende på vistelsetid i Sverige, interna 
relationer mellan fraktioner inom gruppen etc. Som exempel 
på att föreningsbildandet har en mer heltäckande funktion 
nämner Balkstedt den syrianska gruppen, som har både en 
profan förening och ett sedan länge etablerat religiöst sam-
fund och en egen kyrka med församlingshem. Dessa ger 
trygghet, och identitet och fungerar integrationsstödjande.
 Det är politiskt sunt att se föreningarna som ett mellan-
mänskligt stöd i kommunens mottagande av grupper menar 
han vidare. Föreningarna kan dock inte överta det professio-
nella arbete, som sköts av tjänstemän och integrationssekre-
terare, vilka har generell kunskap om vårt samhälle och lokal 
kännedom om kommunen. Föreningarna utgör dock viktiga 
resurser som informationskanaler mellan kommunen och de 
enskilda medlemmarna. Balkstedt menar emellertid att det 
behövs en större medvetenhet inom föreningarna om deras 
roll i integrationsarbetet.
 När det gäller deltagandet i föreningslivet kan detta ses 
som plattform i den meningen att man lär sig det svenska 

Några röster om invandrares 
delaktighet i politiken
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sättet att vara organiserad på, formalia som stadgar, regler för 
bidrag etc. Vissa enskilda individer kan även utanför fören-
ingarna vara mycket målinriktade när det gäller att komma 
in i det nya samhället och bestämmer sig från början för att 
integreras. De bildar egna nätverk, söker upp nyckelpersoner, 
försöker medvetet förstå det nya samhället. Ett sådant tydligt 
exempel är riksdagspolitikern Murad Altin bosatt i Örebro 
sedan länge, vilken redan på ett tidigt stadium i sin person-
liga integrationsprocess var aktiv på olika arenor i kommu-
nen och med tiden i partipolitiken. Balkstedt betonar också 
att invandrares och flyktingars olika erfarenheter från hem-
länderna kan påverka deltagandeprocessen.
 Det viktiga är att stödja gruppernas och föreningarnas 
idéer, då de kommer underifrån. Ett bra exempel är det 
somaliska projektet »Elever i centrum«. Här har initiativet 
kommit från gruppen själv och projektet drivs nu av grupp-
medlemmar. Projekt av det slaget kan bidra till integrationen 
genom att utgöra föredöme och visa på konkreta exempel. 
Det nätverksbildande arbete, som är grundbulten i elevpro-
jektet med samverkan mellan den somaliska gruppen som 
helhet och föreningarna med somaliska medlemmar, skolan/
lärarna och somaliska föräldrar 
 Det finns stora brister när det gäller perspektiv i den 
allmänna debatten, menar Lennart Balkstedt. Debatten är 
för det första alltför problemorienterad. Tidsperspektivet är 
vidare viktigt, när man diskuterar integration. »Handlings-
kraftiga – snabba – åtgärder« efterlyses alltför ofta samtidigt 
som integration är ett tålmodigt, långsiktigt, processinriktat 
och strategisökande arbete. När man ser på perioden från 
sjuttiotalet tills idag år 2000 kan man ställa sig frågan vad 
som är höna och ägg när integrationen stannar av.
 Mångfalden i arbetslivet är det mest väsentliga menar Balk-
stedt. Där måste vi »ändra tänket«. Invandrarnas arbetslöshet 
är inte bara en minoritetsfråga utan också en konjunktur-
fråga – om än i högre grad än för infödda svenskar. »Kraft-
fulla åtgärder« måste också handla om ett attitydförändrande 
arbete. Vår syn på likhet och olikhet kan förändras. »Invand-
rarfrågan« utgör inte det mörker som den ofta beskrivs som 
i media och andra offentliga samtal. Mycket positivt har fak-
tiskt hänt. För 25 år sedan var en mörkhyad människa ovanlig 
i Örebro. I dag vänder sig ingen om på gatan och kommu-
nen ligger på riksgenomsnittet vad gäller internationella inslag 
i befolkningen. På sjuttiotalet fanns endast finska och jugo-
slaviska arbetskraftsinvandrare. Efter 1985, då flyktingar från 
många olika delar av världen kommit har lågkonjukturen ska-
pat särskilda svårigheter. Den har nu vänt, vilket kommer att 
påverka integrationsprocessen på längre sikt.



 Lennart Balkstedt menar alltså att vi har en högljudd och 
problemfokuserad debatt. Åtgärder blir ofta »jippon«, när 
det i stället behövs ett tidskrävande, och långsiktigt, meto-
diskt arbete som innefattar återkommande val av vad som bör 
göras och hur. Invandrarfrågan har i mycket blivit en språk-
fråga, när lika mycket handlar om makt och inflytande och 
ett folkbildande arbete. Språket leder till delaktighet men att 
inte ha uppnått sfi-nivån behöver inte betyda att man inte 
kan klara ett jobb bra. Sfi kostar 15 miljoner per år men mel-
lan 25 och 30 procent av eleverna klarar inte provet efter 
genomgången utbildning. Vilket leder till att de blir ute-
stängda från både jobbet och livet.
 Hilkka Wärnbeck, som är flyktingsamordnare, poängterar 
att invandrarföreningarnas verksamheter, som handlar om 
kultur, språk och kontakter med hemlandet är viktiga. Frågan 
är hur de ska kunna samarbeta bättre med svenska fören-
ingar. De svenska föreningarna kontaktar inte invandrarför-
eningarna samtidigt som invandrarföreningarna vill ha kon-
takt med svenska föreningar. För att försöka få till stånd 
kontakter mellan invandrarföreningar startade man ett forum 
1999 med studieförbund och invandrarföreningarna, dit 
svenska föreningar var inbjudna. De svenska har enligt Wärn-
beck emellertid inte hörsammat detta. Trots bristen på 
intresse arbetar de vidare med detta forum som en möjlig 
mötesplats.

Tabell 20 
Flyktingmottagningen i Örebro kommun utifrån med-
borgarskapsland 1990–1998.

Medborgarskapsland Antal personer  
 1990–1998

1.Bosnien-Hercegovina 1 103
2. Irak 511
3. Jugoslavien 411
4. Somalia 378
5. Iran 239
6. Etiopien 168
7. Syrien 162
8. Turkiet 138
9. Libanon 113
10. Vietnam 101

Totalt 3 324

Källa: Örebro kommun – Invandrarförvaltningen 1991–1999.
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 Wärnbeck har fått signaler om att studieförbunden känt 
sig utnyttjade av invandrarföreningarna, som vänt sig till stu-
dieförbunden för att få medel till projekt. Det behövs enligt 
henne kunskap om var och hur man söker bidrag.
 En del av de äldsta föreningarna börjar bli utslitna och 
trötta menar Wärnbeck. Deras fördel är att de vet hur man 
söker bidrag. Bosniska Islamiska Kulturcentret grundades 
med hjälp av gamla arbetskraftsinvandrare och behövde inte 
börja från början som t.ex. somalierna. Det har alltid funnits 
en jugoslavisk förening i Örebro, men när flyktingarna från 
krigen i f.d. Jugoslavien kom uppstod motsättningar. Nu 
finns en religiös och samhällsinriktad förening.
 I den iranska gruppen har det funnits fraktioner med per-
soner som har tillhört motståndsrörelsen och andra. Här har 
funnits rädsla för att bli angivna och trakasserade samt oro 
för anhöriga som finns kvar i hemlandet. Iranska föreningen 
vågar t.ex. inte föra medlemsregister över sina medlemmar. 
Hemlandets politiska liv påverkar föreningslivet även här.
 Eritreanska föreningen har etablerat sig ganska väl med 
hjälp av SISU, Svenska IdrottsStudie- och Utbildningsorga-
nisation. SISU har utbildning i hur man startar en förening 
utifrån ett program för idrottsföreningar.
 Kurderna har varit politiskt aktiva och har därigenom en 
gemensam nämnare för sina föreningar. Många har även lik-
artad bakgrund och bedriver fortfarande politik riktad mot 
hemlandet. Deras föreningar har också information om sam-
hället och ungdomsverksamhet. 
 Även syrianerna är politiskt aktiva och vet vilka vägar som 
är framkomliga. Assyriernas samhällsengagemang och syria-
nernas mer kyrkliga engagemang kompletterar varandra. De 
vet vad de kan kräva av det demokratiska samhället och har 
personliga kontakter med tjänstemän och politiker. De vet 
att det är värt att t.ex. satsa på projekt strax före valet då de 
kan få partiernas stöd.
 I Bosniska Islamiska Kulturcentret finns aktiva kvinnor, det 
är nästan så att det är kvinnorna som styr och ställer medan 
männen tar de formella besluten. Annars beklagar Wärnbeck 
att det finns så lite verksamhet för och med kvinnor. Vid 
spontana besök i flera föreningarna har hon inte träffat några 
kvinnor. Ett undantag var när hon oanmäld besökte Ahl Al-
Beit-centret i Markbacken. Där var lokalen full med entusi-
astiska kvinnor. Det råkade vara deras dag att nyttja lokalen. 
Ingen av dem var emellertid med i styrelsen för föreningen. 
Wärnbeck hade också träffat kvinnor från Eritreanska kvin-
noföreningen, som arbetar mycket med sociala frågor, som 
exempelvis hjälp till ensamstående föräldrar. Aktiviteten bland 
de somaliska kvinnorna är lite »av och till« enligt Wärnbeck. 



Där finns i gruppen många ensamstående kvinnor som på 
grund av många barn inte har tid och orkar delta i förenings-
livet.
 Kvinnor från både centerpartiet och socialdemokratin hade 
sökt kontakt med somaliska kvinnor men samarbetet verkar 
ha runnit ut sanden.
 Wärnbeck önskar att föreningarna vore aktiva partner i 
flyktingmottagandet. För att visa de nyanlända tillrätta i var-
dagen, visa var man t.ex. handlar billigast, hur man väljer 
telefonbolag etc. Föreningarna skulle kunna finnas med i en 
arbetsgrupp tillsammans med flyktingsamordnaren och kom-
munen. 
 Hennes erfarenhet är emellertid att detta kan vara både 
svårt och känsligt i praktiken. När hon en gång skulle sam-
manföra en togolesisk familj med en redan etablerade familj 
i Sverige visade det sig att familjerna tillhörde motståndarsi-
dan i Togo. Den nyanlända familjen hade reagerat starkt när 
de hörde namnet på den föreslagna familjen.
 Wärnbeck menar i alla fall att det skulle vara positivt om 
man från kommunens sida organiserade och strukturerade ett 
samarbete med föreningarna i mötet med de nyanlända. Ett 
gemensamt föreningsråd, där de olika föreningarna kunde 
diskutera den gemensamma rollen och funktionen, kunde 
vara en utgångspunkt. Någon form av ersättning till för-
eningarnas arbete skulle då utgå – kommunen kunde köpa 
dessa tjänster av föreningarna.
 En översyn av bidragsregler och föreningarnas funktioner 
som resurser i integrationsarbetet är önskvärd. Nämnda 
forum har krävt att kommunen ska se över sina bidragsreg-
ler och anpassa dem till behoven och inte efter det gamla 
regelverket. Det behövs medel till verksamhet för de äldre 
och inte bara till barn och ungdomar. Det finns en praxis att 
svenskundervisning inte behöver ges till den som fyllt sextio 
år, vilket bör diskuteras anser Wärnbeck.
 Tidigare kunde föreningarna ha ett kansli och en anställd, 
vilket hade sina fördelar. Å andra sidan skulle formerna för 
föreningarnas styrelsearbete kunna vara annorlunda. Det blir 
ofta alltför tungt och ansvarsfullt, det skulle behövas nya 
arbetssätt, menar hon. 

Från äldreomsorgens horisont
I flertalet av intervjuerna med invandrarföreningarna nämns 
de äldre som en grupp man oroar sig för och där man tycker 
sig fått svagt gehör för sina försök att delta och påverka. All-
mänt sett finns också i dag mycket forskning, som tyder på 

118 UTANFÖR DEMOKRATIN?



DEL 7: POLITISKT DELTAGANDE I ÖREBRO KOMMUN 119 

46 Se t.ex. Songur 1992, Ronström 1996.

att många äldre invandrare är en politiskt svag grupp. De är 
inte formellt organiserade som många infödda äldre svenskar 
i pensionärsföreningar. De har oftast liten kunskap om det 
»svenska« sättet att åldras på och utgör en fraktion inom 
invandrarkollektivet som riskerar bli särskilt isolerad.46

 Fisun Javas är enhetschef inom kommunens sektor för 
äldreomsorg (för övrigt den enda kvinnliga invandraren på 
chefsnivå i kommunen). Hon är också styrelseledamot i soci-
aldemokratiska distriktets kvinnosektion.
 Javas menar att det är viktigt för kvaliteten i äldreomsorgen 
över huvud taget att verksamheterna utvecklas både metod-
mässigt och kunskapsmässigt. Utbildning av personal är vik-
tig och inte minst skolning av chefer. Personal måste lära sig 
att prata med äldre för att upptäcka att »du är ganska vanlig 
du med«. Det tar tid att acceptera olikheter men också att 
upptäcka likheter. Större satsningar på tvåspråkig personal 
förbättrar vårdkvaliteten och de äldre invandrarnas möjlighe-
ter att uttrycka sina behov och göra sig hörda. Ett av hennes 
konkreta förslag handlar om ett centralt beläget dagcenter 
för både svenska och invandrade äldre, internationellt, mång-
språkigt och med internationell mat, där många av de äldre, 
inte minst bland de kunniga invandrade kvinnorna kunde 
vara aktiva kockar.
 När det gäller invandrares delaktighet i kommunens poli-
tiska liv i allmänhet är Javas särskilt kritisk mot den vanliga 
»tycka synd om«-attityden. Invandrare betecknas som svaga 
»ni«, en attityd som i sig hindrar deltagande på lika villkor 
och som motverkar formulerade mål om ett gemensamt »vi«. 
Det finns hinder för invandrare inom politiken. Man måste 
våga mycket för att göra sig hörd i maktens korridorer, säger 
hon. Här handlar det från det svenska samhällets sida om, 
att våga släppa fram invandrare, tillåta dem att ha en röst. 
Särskilt gäller detta de invandrade kvinnorna, som idag utgör 
outnyttjade resurser i den samhälleliga utvecklingen.
 Personvalet är på gott och ont enligt Javas uppfattning. 
Det är inte givet att de som blir »kända« representerar de 
stora grupperna bland invandrarna. För att deltagandet ska 
öka förespråkar hon ett metodiskt och långsiktigt politiskt 
arbete från invandrarnas sida. Hon menar att invandrarna 
själva ibland ställer alltför ogenomtänkta och dåligt bearbe-
tade krav, vilka provocerar och motverkar sitt syfte.



Från frivilligorganisationens horisont
Bisera Suhonjic, konsulent på studieförbundet Nykterhetsrö-
relsens Bildningsverksamhet, NBV, menar att invandrarför-
eningarna inte är särskilt politiskt aktiva.
 Politikerna å sin sida intresserar sig för invandrarförening-
arna före valen men struntar sedan i dem efter valen. Lite 
tillspetsat säger hon att föreningarna vill gärna träffa politi-
kerna och ställer upp med mat vid träffarna men tycker inte 
att de får särskilt mycket tillbaka. När föreningarna ansöker 
om anslag till projekt efter valen får de ofta negativa besked.
 Föreningarna uträttar ett omfattande socialt arbete för 
ungdomar och äldre. Hundratals ungdomar aktiveras i för-
eningarna i stället för att vistas på stadens gator nattetid. 
 Det kan ifrågasättas om intresset för föreningarna och 
deras roll som likvärdiga parter i det välfärdspolitiska arbetet 
är genuint. Africa Horn föreningen hade t.ex. bjudit in poli-
tiker och fört en diskussion kring integration och förenings-
verksamhet, men intresset från politikernas sida var ljummet. 
Intrycket Suhonjic har är att politiker kommer på möten i 
huvudsak för att de känner sig tvungna.
 Invandrarföreningarna har genomfört otaliga arrange-
mang, t.ex. teater och utställningar. Teater är ett bra forum 
för att uttrycka känslor som uppkommit i samband med 
migration. Arrangemangen får dock inget större gehör från 
omgivningen inklusive politikerna. Endast ett fåtal svenskar 
var t.ex. närvarande vid en teateruppvisning, som bosnier 
nyligen satte upp, undantaget har varit en person från folk-
partiet liberalerna.
 Det skulle vara bra för föreningarna med besök från poli-
tiker. De »växer« när de känner att de är så viktiga att även 
politiker besöker dem, menar Suhonjic.
 Nyligen hjälpte hon polisen att kalla samman föreningar 
till ett stormöte om kriminalitet. Mötet blev mycket välbe-
sökt av föreningsmedlemmar. Däremot kom endast en poli-
tiker, en vänsterpartist. Mötet hade varit givande och det 
hade satt igång processer i föreningarna. (Detta avspeglas i 
våra föreningsintervjuer, där man uppger att många föräld-
rar numera deltar i projektet »Vuxna på stan«.) Politikerna 
borde vara mer intresserade, säger Bihera Suhonjic. 
 Nya invandrarföreningar och nytillsatta ordföranden infor-
meras av NBV i folkbildningens historia – för att öppna för-
ståelse för den svenska studieförbundsverksamheten och visa 
hur man kan påverka samhällets institutioner. Man har även 
sammanfört invandrarföreningar och svenska föreningar för 
att åstadkomma kontakt dem emellan. Information i folkbild-
ningens historia behövs kontinuerligt, eftersom invandrare ofta 
flyttar, vilket leder till omsättning i föreningarna och deras sty-
relser.
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Avslutande reflektioner 
och kritiska tillbakablickar

47 Lipset/Rokkan 1997, von Beyme 1982, Lane/Erson 1991.

»Gränserna för dialogens möjligheter är desamma som 
delaktighetens.« (Martin Buber i Dialogens väsen)

I backspegeln
Offentlig statistik, intervjuer, dokumentstudier, samtal och 
diskussioner kring invandrade invånares politiska deltagande 
i Örebro kommun har lett oss in i såväl normativa som 
konstruktivt handlingsinriktade tankefåror och i begrepps-
funderingar som vi vill anknyta till här i backspegeln. Ytterli-
gare material, framför allt empiriskt kvalitativt material, skulle 
antagligen ge en mer fullständig bild. Tidsmässiga realiteter 
gör att vi tills vidare får nöja oss med följande reflektioner. 

Demokratin och den globala migrationen
Frågan om invandrade invånares integration i samhällslivet 
framstår som en avgörande demokratisk utmaning såväl i 
Sverige som i hela Europa. Nationalstaterna, som vi känt 
dem, upplöses inte bara genom globaliseringen av ekonomi 
och politik. Migrationen inom Europa och mellan utomeu-
ropeiska länder och Europa har omvandlat tidigare etniskt, 
språkligt och religöst relativt homogena stater som Sverige 
till multikulturella samhällen. Demokratin i Europa står inför 
samma problem som länge funnits i USA; hur ska man nå 
en uppslutning kring dess värden i ett samhälle, där etnicitet, 
språk, religion, kultur etc. skiljer människor åt? Och vilka är 
egentligen dessa värden? 
 Politiska partier har spelat och spelar fortfarande en stor 
roll i de europeiska formerna för demokrati. Partisystemen 
har präglats av klasstillhörighet, religiösa tillhörigheter (främst 
hittills protestanter mot katoliker), språk och region47. De 
europeiska partierna är mindre väl rustade att anamma och 
hantera nya skiljelinjer som t.ex. utomeuropeiska invandrare 



kan tillföra: andra etniska tillhörigheter, annan hudfärg, andra 
världsreligioner än kristendomen (främst islam).
Valdeltagandet ses ofta som en indikator på uppslutningen 
kring demokratin. Generellt fallande valdeltagande och svagt 
sådant från vissa gruppers sida, ses som ett uttryck för demo-
kratisk ohälsa. Även om andra grupper än invandrare står för 
det stora fallet i valdeltagandet i Sverige, är ändå dessas låga 
andel ett särskilt allvarligt problem. Det kan ses som uttryck 
för en pågående etnisk ghettofiering av det svenska samhäl-
let som undergräver både demokrati och tolerans. Sverige 
införde som ett av få länder rösträtt för invandrare till lokala 
och regionala politiska församlingar (kommuner och lands-
ting) 1975. Att detta valdeltagande på 25 år fallit från ca 
60 procent till 35 procent måste ses som ett betydande 
bakslag för svensk demokrati (för Örebro var fallet ned till 
32,5 procent). Demokratiutredningens förslag att ge invand-
rarna rösträtt i riksdagsvalet kan kanske vända denna negativa 
utveckling48.
 De politiska partierna kan öka såväl det politiska deltagan-
det som valdeltagandet bland invandrarna. Dessa kan värva 
invandrare som medlemmar och de kan ge invandrare upp-
drag i såväl partiorganisationen som beslutande församlingar. 
I Örebro finns flera goda exempel på detta. Partierna i Sverige 
har stora problem med sina medlemstal och lokala organisa-
tionssträvanden. Partierna borde i större utsträckning vända 
sig till den nya, delvis etniska, underklass (ethno-class), som 
främst finns i våra miljonprogramsområden. I dessa bostads-
områden finns många grupper som, liksom arbetarklassens 
kvinnor och män i början på 1900-talet, behöver politiken 
för att få del av samhällets goda. Och vår studie antyder ett 
politiskt intresse hos dessa grupper.
 Det nytillkomna personvalsinslaget i det svenska valsyste-
met kan också ha betydelse för invandrarnas framtida poli-
tiska mobilisering. Den av Soininen/Bäck49 påvisade mobili-
seringen av politiskt aktiva vänner och släktingar i nätverket 
kring invandrade kandidater är intressant som utgångspunkt. 
Också möjligheten att i de större kommunerna göra valkrets-
indelningar som tvingar partierna att lyfta fram invandrarkan-
didater för att få röster i invandrartäta valkretsar bör beaktas. 
Denna metod har använts i USA för att främja svarta och 
spansktalande amerikaners representation50.
 Den etniska mobiliseringen i Sverige får dock inte enbart 

48 SOU 2000:92.
49 SOU 1999:92.
50 Philips 2000.
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bli maskulin. Kvinnorna har på nittiotalet på allvar ryckt fram 
i svensk politik. Det är därför av extra vikt att främja de 
invandrade kvinnornas politiska deltagande och representa-
tion.

Integration i teorin
Integrationsbegreppet har ofta nämnts spontant som både 
något problematiskt och positivt av olika respondenter i vår 
studie. Det används också slagordsmässigt i program och 
olika politiska skrivningar i kommunen. Vi menar att en för-
djupad diskussion kring detta begrepp och vad olika aktörer 
menar med detta – liksom med begreppet deltagande – är 
viktig mot bakgrunden av dess slagordskaraktär och ofta brist 
på konkretion. 
 Den etymologiska innebörden av integrationsbegreppet51 

har dels en normativ aspekt – »rätt att få inre sfär och per-
sonlig egenart respekterad« dels två deskriptiva aspekter som 
båda anknyter till identitetsbegreppet:
1 Upplevelsen av att ha ett jag.
2 Helgjutenhet, helhet 
 Socialpsykologen Lars Dencik definierar och preciserar be-
greppet på individnivå som » … den process genom vilken 
en person kommer att ingå i en sammanhängande social hel-
het som en med övriga likvärdig part, samtidigt som perso-
nens egen integritet bevaras.«52

 En något mer oprecis stipulativ definition formuleras av 
Bäck53 enligt vilken integration är » … deltagande i olika 
sorts samspel«.
 Diaz54 skiljer mellan olika typer av integration och poäng-
terar dess mångdimensionalitet. Integrationsgraden, som han 
anser kan kartläggas, operationaliseras och kvantifieras, väx-
lar enligt hans synsätt mellan olika arenor – den ekonomiska, 
politiska, sociala, kommunikativa etc. 
 Min egen studie av syrianska kvinnors deltagande, delak-
tighet och integration i det svenska samhället ledde fram till 
följande definition på gruppnivå; »…delaktighet med bibe-
hållen kulturell identitet och integritet » (Freyne-Lindha-
gen).55 
 För vår diskussion kan såväl de socialpsykologiska aspekter 
som Denciks definition vilar på som vår egen vara relevant. 



Integration kan då formuleras som: »Den process genom vil-
ken en individ eller grupp ingår i en samhällelig, social hel-
het som en likvärdig part och med bevarad kulturell identitet 
och integritet«.
 Definitionen är inte oproblematisk men kan vara konstruk-
tivt problematiserande och möjligen också en utgångspunkt 
för de fortsatta diskussioner och seminarier, som vi annonse-
rat i förlängningen av detta forskningsprojekt.
 En generell aspekt att tillägga i vårt lokala sammanhang 
är att integration måste ses som en dynamisk process mer 
än som ett statiskt tillstånd som påverkas av såväl lokala som 
externa faktorer56.

Integration i praktiken
När det gäller invandrarnas föreningar, som parter i den poli-
tiska processen, tror vi att en större ömsesidig tydlighet är 
av vikt när det gäller vad kommunen förväntar sig av ideella 
insatser. Såsom vi redan påpekat anser sig de mest aktiva för-
eningarna tyngda av det ideella arbetet som innefattar både 
administrativa uppgifter och vårdarbete – förutom stödjande 
socialt arbete av olika slag. Det ideella arbetets del i samhälls-
arbetet och det sociala arbetet har under nittiotalet disku-
terats och kritiska röster har höjts kring frågan om var grän-
sen ska gå mellan det frivilliga och det professionella. I vårt 
exempel framträder denna frågeställning på flera sätt men 
kanske tydligast när det gäller äldreomsorgen och ungdoms-
frågorna. Här utkristalliseras ett gräsrotsinitierat projekt – det 
somaliska »Elever i centrum« – där de somalier, som utarbe-
tat idén och driver det treåriga projektet i samverkan med 
andra afrikaföreningar, har professionell status, är avlönade 
genom långsiktigt ekonomiskt stöd från kommunen och 
Integrationsverket.
 En annan aspekt utifrån föreningsrollen är hur invandrares 
röster påverkas av sättet varpå föreningarna förväntas orga-
nisera sig. Tentativt vill vi här först anknyta till assimilations-
begreppet, vilket å ena sidan kan ses som »automatiskt« – 
individen och gruppen sugs upp och blir likadana som majo-
ritetssamhället. I denna tillämpning antar eller tvingas man 
anta det svenska sättet att organisera sig. Denna process 
utvecklas successivt och utan några större konflikter. Assimi-
lation kan också ses som en mer ensidig relation och vara 
manipulerande och normativ och minoritetsgruppen kan: 
»Genom olika former för medveten påverkan från maktha-

56 Hammar 1987.

124 UTANFÖR DEMOKRATIN?



DEL 7: POLITISKT DELTAGANDE I ÖREBRO KOMMUN 125 

57 Nationalencyclopedin nr. 9 s. 499.
58 Freire 1975 s. 45 o.f.

varnas sida … fås att uppföra sig såsom är normerat av sam-
hällets makthavare.«57

 Enligt vår uppfattning behöver assimilatoriskt tvång dock 
inte vara en medveten manipulation utan kan också vara ett 
resultat av omedveten påverkan från makthavares sida. God 
vilja och omedvetenhet i kombination kan leda till en, oftast 
inte önskvärd, manipulativ relation. Och relationen kan också 
vara ömsesidigt, mer eller mindre omedvetet, manipulativ. 
När man talar om politiska handlingar av olika slag, vilkas 
mål är att öka delaktigheten enligt de programmatiska for-
muleringarna som i vårt kommunexempel, finns risken att 
dessa utvecklas utan att någon egentlig självkritisk gransk-
ning och reflektion sker. Exempel på detta kommer fram 
i både föreningsintervjuerna, partiintervjuerna och i samtal 
med informanter.
 Möten, sammankomster och aktiviteter kan ge sken av och 
upplevas som »deltagande« utan att någon genuin dialog 
med Den Andre, präglad av ömsesidighet, uppstår. Möten 
utvecklas inte sällan som pseudodialoger, där parterna kan-
ske hör men inte lyssnar. Och ingen egentlig förändring sker 
på medvetandeplanet.
 I sin – även i vårt moderna IT-fierade kunskapssamhälle 
aktuella – analys av demokratiskt deltagande i samhällsproces-
sen beskriver Paulo Freire integration som »…ett resultat av 
förmågan att anpassa sig själv till verkligheten plus den kri-
tiska förmågan att välja och att förändra den verkligheten. 
I den utsträckning människan förlorar sin förmåga att välja 
och är underkastad andras val, i den utsträckningen är hen-
nes beslut inte längre hennes egna, eftersom de är resultat av 
yttre föreskrifter, är hon inte längre integrerad. Hon är sna-
rare anpassad.«58

 Och vidare: »Den integrerade personen är person som 
Subjekt. Den anpassade personen är däremot person som 
Objekt.«
 Och: »Ett val är illusoriskt, när det bara representerar 
andras förväntningar.«
 Freire har också penetrerat dialogens själva begrepp i 
dess politiska, pedagogiska samhällsförändrande aspekt. Han 
menar att den genuina dialogen måste vara kritisk och kritik-
stimulerande och bygga på en horisontell, jämbördig, rela-
tion. Det är endast då en förändring kan ske i den historiska 
politiska processen. Då en sådan dialog uppnås – dvs. kritisk 
och konfrontatorisk – sker något med människors medveten-
het genom att en analysprocess blir möjlig för båda parter. 



 Freire gör en distinktion mellan kritisk medvetenhet och 
naiv medvetenhet: »…vad som är sant i dag behöver inte vara 
det i morgon. En naiv medvetenhet ser orsakssammanhanget 
som statiskt och luras därför i sin uppfattning.« Han påpekar 
att: »En kritisk medvetenhet är integrerad i verkligheten; en 
naiv medvetenhet tvingar sig på verkligheten.«59 
 Mot bakgrunden av vad vi kunnat utläsa av vårt material 
som helhet menar vi att en sådan »dialogisk« utveckling har 
en bra grogrund i kommunens olika samtalsbefrämjande ini-
tiativ. Dessa kan dock utvecklas mot ett mer genuint och för-
ändringsinriktat deltagande i det politiska livet för de etniska 
och nationella grupperna. I den mån de befrias från det 
Freire60 kallar »verbalism«, en överdriven och skymmande 
programretorik, liksom från »aktivism«, ineffektiva och med-
vetandeskymmande handlingar – t.ex. i form av ogenom-
tänkta eller dåligt samverkande projekt. En sådan dialogisk 
utveckling tror vi kan vara möjlig särskilt utifrån de nätverk-
bildande transetniska ansatser, som man nu prövar inom par-
tiverksamheterna i kommunen. 
 Den Andre, som individ eller organisation, måste dock ses 
som likvärdig part i en sådan utvecklad dialog och ömsesidig 
relation. Språklig likvärdighet är då en förutsättning utifrån fri-
språkighetens aspekt med Bourdieus61 ord »Kairos-aspekten«. 
Den innefattar möjligheten att göra sig hörd och utöva infly-
tande genom en hemmastaddhet i det offentliga språket och 
samhällets teckensystem. I vårt fall möjligheten att göra spon-
tana inhopp i det offentliga samtalet i kommunen. Detta ställer 
dock krav på att invandrare ges möjligheter att vistas på många 
olika samhällsarenor för att uppnå en kommunikativ kompe-
tens, som är likvärdig med majoritetsbefolkningens. Det räcker 
inte med svenska för invandrare! »Ju mer officiell en situation 
är, säger Bourdieu, i desto större utsträckning måste den som 
får ordet själv vara auktoriserad.«62

 I den partipolitiska tappningen av »deltagande« och »inte-
gration« som vi beskrivit skymtar att formerna för delaktig-
het, både för invandrade och infödda, behöver ifrågasättas. 
Den genuina dialogen utvecklas knappast i det nuvarande 
systemet, framför allt inte för de utsatta och underställda 
grupper, som är i störst behov av en politisk röst. 
 Mathiesen63 som studerat maktrelationer utifrån gräsrots-
perspektivet har analyserat och reflekterat över »de mekanis-
mer som har en disciplinerande verkan på politiska åsikter 

59 Freire a.a. s. 86.
60 Freire 1972.
61 Bourdieu 1992.
62 a.a. s.77.
63 Mathiesen 1980.
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och politiska handlingar«. Han menar att man ofta i politisk 
analys och debatt bortser från sådana inbyggda mekanismer, 
som kan vara politiskt disciplinerande. Hans resonemang går 
ut på att systemet visserligen ger de utsatta grupperna mar-
ginella fördelar, t.ex. mindre ekonomiska bidrag, lokaler etc., 
men att dessa är osäkra och lätt kan mistas, om gruppen inte 
accepterar det organisatoriska systemet. Enligt Mathiesen är 
sådana marginella fördelar ofta inbyggda i förvaltningssyste-
men av de etablerade auktoriteterna. Följden blir att de utsat-
tas situation ändras endast i små detaljer. Mathiesens exem-
pel är klienten på det sociala fältet men kan väl tillämpas på 
exkluderade invandrade grupper. Genom att bli en del av 
systemet deltar man visserligen men har föga konkret infly-
tande, eftersom man befinner sig i en beroendeställning och 
löper »risken att mista marginella fördelar om man oppone-
rar sig inom ett system som man redan gått in och stannat 
i.« Ställningen inom den sociala strukturen förblir därmed 
ofta oförändrad. »Eftersom dessa marginella fördelar finns 
där och eftersom systemet kontrollerar dem och har möjlig-
het att köpa sig en tystad opposition genom dem, så leder det 
till att oppositionen just tystas.« Oppositionen, eller mino-
riteten förs, menar Mathiesen in på sidospår och blir »däm-
pad«. Det lönar sig att »ligga lågt«.64 
 I vår studie har flera respondenter beskrivit att de uppfattar 
»integration« som en ömsesidig process. En problematiserad 
innebörd i det »ömsesidiga« och »erkännandets politik« har 
gjorts av Taylor65. Dennes utgångspunkt är erkännandet av 
etniska och nationella gruppers faktiska annorlundahet och 
samtidigt lika värde. Demokratins och liberalismens problem 
handlar om att förhålla sig till detta faktum i relationen mel-
lan majoriteten och etniska minoriteter. Vi ska här inte när-
mare gå in på Taylors syn på »erkännandets politik«, som 
har väckt mycken inomvetenskaplig och filosofisk debatt. De 
reflektioner Taylors begrepp väcker ställer dock en normativ 
följdfråga, som rör erkännande och tolerans; vilket sätt är 
bäst och för vem? En fråga som är relevant i vårt samman-
hang. Det »svenska« sättet att organisera sig, kommunicera 
på, handla och verka politiskt kan då ifrågasättas. Det poli-
tiska deltagandets former och innehåll kan med utgångs-
punkt i vår fallstudie diskuteras och problematiseras och frå-
gan om det genuina politiska deltagandet närmare diskuteras 
och studeras. 
 Vårt intryck, på basis av våra intervjuer med representan-
ter för föreningarna, är att de flesta invandrare försöker upp-



föra sig enligt de »svenska« normer som föreskrivs. Dialogen 
mellan representanter för invandrarnas föreningar och makt-
havare (tjänstemän och politiker), vilka legitimerar verksam-
heter och projekt genom att tilldela bidrag, har mer karak-
tären av formalistisk, regelföljande kommunikation än det 
vi, med anknytning till Paulo Freire, vill kalla genuina, jäm-
ställda dialoger, som leder till kritik och förändring. Och en 
relation som mer har karaktären av följsam, artig menuett än 
sydländsk konfrontatorisk flamenco. Asymmetrin i relationen 
bevaras genom de av ingen ifrågasatta svenska reglerna för 
dialogen: hur man anordnar och bjuder in till möten, vilka 
mötesformer man väljer, hur man skriver årsberättelser etc. 
 Vi kan och vill inte skriva ut något konkret recept för en 
lokal »erkännandets politik«. Däremot tror vi att kommunen 
och dess aktörer liksom partierna grundligt bör reflektera 
över en sådan tillsammans med de invandrade grupperna och 
deras sekulära och andliga organisationer.
 Som vårt kommunexempel visat finns det redan åtskillig 
politisk ansträngning från både tjänstemän och partier att 
uppmärksamma de invandrade grupperna. Och även en viss 
beredskap för att pröva och ompröva metoder och öppna 
dörrarna till det politiska fältet. 

Fortsatt spårande 
Som vi tidigare annonserat har vi målsättningen att följa upp 
vissa under processen upptäckta spår. Detta kommer att ske 
dels via ett av oss initierat dialogseminarium under hösten 
2000 riktat till representanter för i vår studie deltagande 
invandrarföreningar och partipolitiker, tjänstemän och stu-
dieförbund. Seminariet utgår från frågeställningar, som vi 
anser vara av vikt för förståelsen av studiens huvudteman 
»valdeltagande« och »politisk delaktighet« och har ett åter-
förande och mobiliserande syfte i linje med vårt metodolo-
giska synsätt. 
 Vi kommer också att försöka intressera studerande på C- 
och D-nivå för att fokusera de grupper och gräsrötter som vi i 
studien endast kunnat belysa ytligt och huvudsakligen sekun-
därt. Exempel är studier som riktar sig mot de valda fören-
ingarnas icke-medlemsanslutna gräsrötter, de invandrade kvin-
norna inom och utom föreningarna, vars röster ofta efterlysts 
i samtalen med olika intervjupersoner, en djupstudie av den 
framtida äldreomsorgen för de invandrade grupperna samt 
lokalmedias (Nerikes Allehandas, Örebrokurirens, Tvärsnytts) 
sätt att förmedla bilden av dessas politiska deltagande.
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Bilaga 1
Tabellbilaga

Tabell A 
Procentuell andel utländska medborgare, utrikes födda och av utrikes bakgrund av totalbe-
folkningen från olika länder i Örebro kommun 1998–12–31.

Land Utländska medborgare Utrikes födda Utländsk bakgrund

1. Finland 678 (9,6) 1 829 (13,4) 4.770 (19,9)
2. Turkiet 239 (3,4) 1 087 (8,0) 1 997  (8,3)
3.Bosnien-Hercegovina 1 244 (17,7) 1 448 (10,6) 1 620  (6,7)
4. Norge 298  (4,2) 513 (3,8) 1 499 (4,2)
5. Jugoslavien 494 (7,0) 883 (6,5) 1 367 (5,7)
6. Iran 331 (4,7) 848 (6,2) 1 083 (4,5)
7. Libanon ingen uppgift ingen uppgift 1 002 (4,2)
8. Tyskland 107 (1,5) 348 (2,5) 982 (4,1)
9. Irak 541 (7,6) 729 (5,3) 927 (3,9)
10. Syrien ingen uppgift ingen uppgift 895 (3,7)
11. Somalia 707 (10,0) 608 (4,4) 879 (3,7)
12. Danmark 113 (1,6) 198 (1,4) 615 (2,6)
13. Polen 174 (2,5) 352 (2,6) 571 (2,4)
14. Etiopien ingen uppgift ingen uppgift 518 (2,2)

Summa 1–14 4 926  8 843  18 725 

Totalt i Örebro (1–14 
samt övriga länder) 7 045 (5,7) 13 682 (11,2) 23 948 (19,5)

Källa: SCB 1999e SCB 1999f
Anmärkning: Rörande somalierna bör noteras att SCB utgår från Somalia som födelseland. Om man har en vidare 
definition av »somalier« och bl.a. inkluderar de som har somaliska som modersmål så kan gruppen »somalier« vidgas 
till 18 500 personer i Sverige (Integrationsverket 1999:14).

Tabell B 
Flyktingmottagningen i Örebro kommun 1990–1998.

Mottagandeår Antal personer

1990 420
1991 481
1992 375
1993 623
1994 880
1995 279
1996 217
1997 413
1998 374

Totalt 4 062

Källa: Örebro kommun – Invandrarförvaltningen 1991–1999
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Tabell C 
Flyktingmottagningen i Örebro kommun utifrån medborgarskapsland 1990–1998.

Medborgarskapsland Antal personer 1990–1998

1.Bosnien-Hercegovina 1 103
2. Irak 511
3. Jugoslavien 411
4. Somalia 378
5. Iran 239
6. Etiopien 168
7. Syrien 162
8. Turkiet 138
9. Libanon 113
10. Vietnam 101

Totalt 3 324

Källa: Örebro kommun – Invandrarförvaltningen 1991–1999

Tabell D 
De tre kommundelar med flest invånare av utrikes bakgrund av ett viss medborgarskapsland 
i Örebro kommun 1998–12–31.

Medborgarskapsland/världsdel De tre kommundelar med flest invånare i absoluta 
 tal från ett visst medborgarskapsland

Finland 1. Almby-Norrbyås, 2. Nikolai, 3. Vasa 
Turkiet 1. Varberga-Kil, 2. Haga, 3. Brickebacken-Gällersta
Bosnien-Hercegovina 1. Mikael, 2. Nikolai, 3. Vasa
Norge 1. Nikolai, 2. Almby-Norrbyås, 3. Vasa
Jugoslavien 1. Brickebacken-Gällersta, 2. Mikael, 3. Vivalla-Lundby
Iran 1. Nikolai, 2. Vivalla-Lundby, 3. Brickebacken-Gällersta
Libanon 1. Vivalla-Lundby, 2. Mikael, 3. Brickebacken-Gällersta
Tyskland 1. Nikolai, 2. Almby-Norrbyås 3. Adolfsberg-Mosjö
Irak 1. Vivalla-Lundby, 2. Mikael, 3. Varberga-Kil
Syrien 1.Vivalla-Lundby, 2. Varberga-Kil, 3. Haga
Somalia 1. Vivalla-Lundby, 2. Mikael, 3. Haga
Danmark 1. Axberg, 2. Nikolai, 3. Almby-Norrbyås
Polen 1. Almby-Norrbyås, 2. Vivalla-Lundby, 3. Mikael
Etiopien 1. Vivalla-Lundby 2. Mikael 3. Haga

Norden  1. Almby-Norrbyås 2. Nikolai 3. Vasa
Europa utanför EU och Norden 1. Mikael 2.Nikolai 2. Vasa
Asien 1. Vivalla Lundby 2. Varberga-Kil 3. Haga
Afrika 1. Vivalla-Lundby 2.Mikael 3. Haga

Källa: SCB 1999f



Tabell F 
Valdeltagande 1998 i procent för naturaliserade svenskar och förändring jämfört med 1994 
utifrån årtal för svenskt medborgarskap.

Årtal för   Förändring 
svenskt medborgarskap Röstande 1998 jämfört med 1994

–1970 81,0 -7,8
1971–1980 72,6 -6,2
1981–1990 67,8 -7,4
1991–1998 58,0 

Samtliga 67,3 -10,0

Källa: SCB 1995a och SCB 1999b.

Tabell E 
De största medborgarskapsländerna bland de med utländsk härkomst i procentuell andel av 
totalbefolkningen i Örebros kommundelar 1998–12–31.

Kommundel Tre största medborgarskapsländerna

Östernärke 1. Finland, 2. Norge, 3.Tyskland
Glanshammar 1. Finland, 2. Tyskland, 3. Norge
Tysslinge 1. Finland, 2. Norge, 3. Tyskland
Adolfsberg-Mosjö 1. Finland, 2. Norge, 3. Tyskland
Axberg 1. Finland, 2. Norge, 3. Tyskland
Olaus Petri 1. Finland, 2. Jugoslavien, 3. Norge
Almby-Norrbyås 1. Finland, 2. Norge, 3. Jugoslavien
Vasa 1. Finland, 2. Bosnien-Hercegovina 3. Jugoslavien
Nikolai 1. Finland 2. Bosnien-Hercegovina 3. Iran
Haga 1. Turkiet, 2. Finland, 3. Somalia
Varberga-Kil 1. Turkiet, 2. Finland, 3. Syrien
Brickebacken-Gällersta 1. Turkiet, 2. Finland, 3. Jugoslavien 
Mikael 1. Bosnien-Hercegovina, 2. Finland, 3. Somalia
Vivalla-Lundby 1. Finland, 2. Libanon, 3. Somalia

Källa: SCB 1999f
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Tabell G 
Antal röster per valkrets och parti 1998 för inval i kommunfullmäktige via personval i de 
fyra valkretsarna.

Parti Valkrets 1 Valkrets 2 Valkrets 3 Valkrets 4

Moderata samlingspartiet 200 184 144 188
Socialdemokraterna 322 341 355 375
Folkpartiet
Liberalerna 84 73 76 81
Centerpartiet 50 50 50 50
Vänsterpartiet 107 101 110 105
Miljöpartiet de Gröna 50 50 50 52
Kristdemokraterna 115 100 100 107

Anmärkning: För inval på personröster i kommunalval krävs minst 5 procent av partiets röstetal. Det finns dock 
en minimigräns på 50 röster i kommunalvalet. Av ovan framgår att denna gäller för de två minsta partierna i 
huvudsak samtliga fyra valkretsar. 



Invandrarnas plats på fullmäktigelistan, antal personröster 
och nationalitet samt ev. etniska tillhörighet inom parantes.

Socialdemokraterna (8 nominerade 490 röster)
12. Fisun Javas 183 röster, Turkiet (turk) – bägge listorna
29. Mussie Ephrem 104 röster, Eritrea – en lista
29. Erkkan de Basso 71 röster, Turkiet (assyrian/syrian) – en 
lista
23.Timo Keränen 62 röster, Finland – en lista
36. Mirja Sällinen under 25 röster, Finland – en lista
41. Ameer Sachet under 25 röster, Irak – en lista
51. Husein Musanovic 55 röster, Bosnien (bosnier) – en 
lista
53. Januz Majcher under 25 röster, Polen – en lista

Anmärkning: Socialdemokraterna hade två valsedlar som var 
identiska t.o.m. 13:de plats. På den ena fanns Epherem på 
29:de, Sachet på 41:a och Musanovic på 51:a. På den andra 
fanns Keränen på 23:de, de Basso på 29:de, Sällinen på 36:e 
och Majcher på 53:de.

Moderata samlingspartiet (2 nominerade 64 röster)
32. Sabri Altunkaynak, över 50 röster, Turkiet (assyrier/
syrian)
56. Kjell Aslaksen, Norge under 25 röster

Folkpartiet liberalerna (5 nominerade 178 röster)
8. Carmen Cristofor under 25 röster, Rumänien 
10. Marika Westerberg under 25 röster, Finland
12. Josef Hannason 52 röster,Turkiet (assyrier/syrian)
32. Anastasios Amanatidis 35 röster, Grekland
37. Georg Barsom, 49 rösterTurkiet (assyrier/syrian)

Centerpartiet (2 nominerade under 50 röster)
20. Reza Adnan under 25 röster, Iran 
16. Robabe Amanipour under 25 röster Iran 

Bilaga 2
Invandrarkandidaterna till Örebro kommunfullmäktige 
och antal personröster
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Kristdemokraterna: (3 nominerade 234 röster)
9. Behcet Barsom 202 röster, Turkiet (syrian/assyrier) Invald 
på personröster dock som en av två från kristdemokraterna. 
23. Aysal Barsom, under 25 röster,Turkiet (syrian/assyrier) 
35. Merga Oluma under 25 röster, Eritrea 

Vänsterpartiet (5 nominerade 737 röster)
2. Massimo Montanari 459 röster, Italien
4. Murad Artin 162 röster, Irak (kurd)
12. Hossein Safari Nasab (»Massud«) 29 röster, Iran
20. Juan Flores 56 röster, El Salvador
23. Lucas Ramirez 31 röster, El Salvador

Miljöpartiet de Gröna (3 nominerade 115 röster)
4. Zargam Assadi 58 röster, Iran (perser)
6. Mamdoh Gaber under 30 röster, Egypten 
11. Patricia Lazo under 30 röster, Chile 



Minnesanteckningar från informationsträff 
den 9 mars 2000
Invandrade gruppers delaktighet i Örebro kommun
Plats: Örebro Universitet, sal T 203

Närvarande: 
Hilkka Wärnbeck SAM-Invandrarenheten
Martti Valkiainen Örebro Finska Förening
Serdar Omar Ordförande Kurdiska 
  Föreningen
Lisbeth Jansson Integrationssekr. Varberga-
  Kil Kdn
Sowaribi Tolofari Africa Union
Zargam Asadi Kommunalråd Miljöpartiet de 
Gröna
Helena Kivilog Örebro Kommun
Olle Bursell Örebro Kommun
Anita Fohrs Utbildningsenheten Örebro 
  Kommun
Lennart Balkstedt Invandrarenheten
Gudrun Westlund Vivalla-Lundby Kdn
Margareta Stenström Vivalla-Lundby Kdn
Anette Ström Olaus Petri/ Glanshammar
Eva Bellsund Kultur och Bildningsnämnden
Lucas Dawit Eritreanska föreningen
Mahdi Mohamud Vivalla-Lundby Kdn
Adamah A Leontine Togo föreningen
Abdul Khakee Örebro Universitet
Marianne Freyne-Lindhagen Örebro Universitet
Marcus Johansson Örebro Universitet
Pirkko Pajukoski Örebro Universitet

Mötets öppnande
Professor Abdul Khakee och Fil.dr Marianne Freyne-Lind-
hagen hälsade deltagarna hjärtligt välkomna till mötet och 
föredrog upplägget av informationssträffen. Mötet presente-
rade dess syfte, vilket avsågs vara en upptakt till möten under 
forskningsperiodens gång för att erhålla åsikter och kritik till 
projekten.

Bilaga 3
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Upplägg och lägesrapport Örebrostudien »Valdeltagande och 
politisk delaktighet«
Marianne Freyne-Lindhagen föredrog projektupplägget och 
beskrev hur projektet initierats. Henry Pettersson, från Nove-
musgruppen på Örebro Universitet, och Marianne Freyne-
Lindhagen hade kontaktat Integrationsverket och informerat 
om att det fanns intresse att genomföra en fördjupad fallstu-
die av Örebro kommun vilket ledde fram till att projektet nu 
är under arbete.
 Vidare informerade M. Freyne-Lindhagen om förankrings-
arbetet och hur arbetet fortskridit. H. Petterssons har utar-
betat en preliminär statistisk rapport angående valdeltagan-
det i kommunen. 
 Projektgruppen har hittills intervjuat representanter från 
invandrarföreningarna och den preliminära delrapporten 
kommer att färdigställas under april.
 Representanter för de politiska partierna och invandrar-
kandidater från partierna kommer att intervjuas för att bl.a. 
få kunskap om deras uppfattning om det sjunkande valdel-
tagandet och hur de engagerar invandrargrupperna i den 
politiska verksamheten. Projektet avser också att intervjua 
informanter/nyckelpersoner från de olika invandrargrup-
perna.
 Delstudierna sammanställs i en preliminär slutrapport juni 
2000. Under augusti månad finslipas rapporten och Integra-
tionsverket sammanställer därefter en antologi där delrappor-
ter från olika kommuner i Sverige kommer att ingå.
 Örebrostudiens slutrapport tillsändes mötesdeltagarna.

Politisk exkludering
Marcus Johansson, doktorand i statsvetenskap, informerade 
om att en empirisk kartläggning av maktstrukturerna i Öre-
bro kommer att genomföras samt att politisk exkludering 
ska studeras. Studien som finansieras av Socialveten-skapliga 
forskningsrådet, kommer att behandla frågor kring orsaker 
till att invandrade grupper inte har makt och vad som håller 
dem utanför. Studien ska mer exakt behandla följande punk-
ter:
• Invandrarnas möjligheter att påverka stadens politik, vilket 

är en strukturell ansats.
• Vilka policymetoder finns avseende invandrare inom olika 

politikfält.
• Hur invandrare och svenskar samtalar t.ex. i grannskapet 

och i media. 
 Den kan innehålla en analys av hur s.k. gatubyråkrater 
omsätter kommunens policy i praktiken och vilka kunskaper 
som finns vid framtagande av partiprogram.
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 En kvantitativ strukturanalys ska således genomföras, likaså 
en kvalitativ policydiskursanalys. 
 Deltagarna uppmanades att komma med tips och idéer till 
forskningen och på vilka sätt mötesdeltagarna kunde bidra 
till projektet.

Presentation av mötesdeltagarna
De närvarande presenterade sig och några av dem uttryckte 
kort synpunkter kring projektet och invandrarfrågor.
 Exempel på synpunkter:
• Det behövs forskning kring invandrargrupper och det finns 

en brist på kontakt.
• Det tar tid att förändra.
• Samarbete med skolan är önskvärd och politisk påverkan 

är viktig.
• Att ta hand om pensionärer med invandrarbakgrund bör 

åter få utrymme i politiken, men även de unga är viktiga.
• Bostadsfrågan för flyktingar togs upp samt frågan om vad 

som är viktigt i den första introduktionen för flyktingar.
• Hur kan utomeuropeiska invandrare få bättre möjligheter 

att påverka?
• Vardagsfrågor är viktiga, t.ex. hur man får invandrare del-

aktiga i familjeråd på daghem.
• Arbete och språket är inte den enda ingången till det 

svenska samhället, utan politisk makt i vidare bemärkelse. 
Varför tar sig vissa grupper politisk makt och andra inte?

• Varför finns det en stor diskrepans mellan policy och poli-
tik?

• Det framkom att det finns en grupp i kommunen som 
arbetar med integrationsfrågor. Dock har ingen i gruppen 
invandrarbakgrund.

•Människosynen är baserad på gamla maktförhållanden och 
är en återspegling av en global segregering där det väster-
ländska sättet att leva är förhärligat.

• Det finns behov av att förändra attityder hos myndigheter 
som möter invandrare eftersom de ofta blir dåligt 
bemötta.

Allmän diskussion kring integration
Följande frågor diskuterades:
• Brukarstyrelser kan vara en ingång eftersom det i kom-

mundelsnämnderna inte finns invandrarrepresentanter.
• Integration är en klassfråga och det finns många svaga; 

svenskar och invandrare. Förhållningssättet gentemot dem 
är likadant. Bland invandrarfamiljer kan skönjas ett större 
engagemang än hos svenskar.

• En samhörighetskänsla med svenskar saknas.
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• Invandrare som kommer i kontakt med socialtjänstens 
normsystem blir behandlade på liknande sätt som de sva-
gaste i samhället.

• Det är svårt för invandrare att klara sig med enbart SFI. 
• Samhället behöver förändras så att svenskar och invandrare 

kan umgås.
• Det behövs ett nytänkande inom organisationsbildningen 

med tanke på styrelsearbetets byråkratiska former som ofta 
är tungt. Det kanske finns andra former att arbeta efter, 
vilket invandrarna kan bidra med utifrån sina tidigare erfa-
renheter.

• Det finns en diskrepans mellan formell och informell makt 
och man kan fråga sig vart makten finns. Finns den i infor-
mella nätverk?

• Invandrarnas utbildning tas inte på allvar och det finns 
akademiskt utbildade som ingen vill ta emot.

• Det handlar inte om att bli integrerad utan om att bli 
accepterad.

• Ordet delaktighet behöver definieras så dess innebörd 
framgår tydligt.

• Som invandrare kan det kännas psykiskt bra att ha en 
invandrarkandidat som representant i politiken.

• Det är beklagligt att det inte finns någon invandrarrepre-
sentant i gruppen som arbetar med integrationsfrågor men 
det beror på att det inte finns någon invandrare i ledande 
position.

• Mötesplatser bör skapas. 
• Hur kan man förbättra faktiskt och upplevt utanförskap?
 En lösning kan vara att i möten med invandrare så att säga 

»byta glasögon« och skapa förutsättningar för acceptans.
• Integration är en tidskrävande process. Det finns hinder i 

form av arbetslöshet som i sin tur medför att barnen t.ex. 
inte får gå till daghem, vilket försvårar deras möjligheter 
umgås med svenska barn och därigenom lära sig svenska.

• Det är problematiskt att många invandrare kommit under 
perioden då arbetsmarknaden varit försämrad. Dock ska 
40-talisterna pensioneras inom en snar framtid, vilket kan 
förbättra möjligheterna att komma in på arbetsmarkna-
den.

• Det nämndes att Johnny Andersson arbetar med ett nystar-
tat kulturprogram och inhämtar kunskaper från ett brett 
underlag.

• En definition av ordet integration är önskvärd.

Mötets avslutande
Abdul Khakee och Marcus Johansson avslutade mötet med 
att kort sammanfatta diskussionen och tackade de närvarande 



för visat intresse med en förhoppning om gott fortsatt sam-
arbete.

Vid datorn
Pirkko Pajukoski
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