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Abstract. 
 
 
Racial discrimination can occur in many ways – intentional and non intentional – and 

in many places – perhaps most observed in the labor market. The Swedish labor 

union, LO, is an important party in this market, and discusses the issue frequently in a 

number of different documents. These documents are being analyzed as discourse in 

this study, with attention paid to the rhetoric regarding “immigrants”, i.e. how 

“immigrants” are being portrayed. A postcolonial perspective is applied, which 

focuses on the structure surrounding binary oppositions between a “we” and a 

subordinate “Others”. Earlier studies within this perspective have noticed 

discriminating reproduction of “immigrants” in different discourses, which is being 

created through concepts concerning cultural stereotyping and generalization. In a 

similar way this study will show how a discourse produces different semantic uses of 

the word “immigrant” and how these uses are linked to the subordinate “Others”. By 

drawing conclusions from these oppositional hierarchies, tendencies of the 

discriminating reproducing of “immigrants” are found within the selected LO 

documents. 

 
 
 
[postkolonialism, diskursanalys, fackförening, LO, socialkonstruktivism, invandrare, 
diskriminering] 
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1. INLEDNING. 
 
 

1.1. Problem. 

 

1.1.1. Den nya rasismen. 

 

Dagens liberala, demokratiska stater framstår och framställer sig ofta som bärare av 

en politik fri från rasistiska beståndsdelar. Rasism anses vara någonting skilt från 

dessa demokratier, vilka istället blir betraktade som upplysta och fria. Rasismen, 

menar man, befinner sig utanför den liberala traditionen och har en skild historia1. 

Med den svenska historiens frånvaro av ett kolonialt arv och med den anti-

imperialistiska och ”solidariska” roll som Sverige under efterkrigstiden kommit att 

definiera sig utifrån är denna tanke kanske särskilt utspridd här2.   

Postkoloniala teoretiker problematiserar dock denna bild och uppmärksammar en 

global hierarkistruktur som utgår ifrån den koloniala tanken. En sådan visar sig bland 

annat genom en fortsatt över- och underordning där västvärldens kultur, levnadssätt, 

utseende osv. anses vara dominerande. Den postkoloniala strukturen, menar man, 

påverkar även stater som inte direkt omfattats av den tidiga kolonialismen, vilket gör 

det möjligt att tala om Sverige i en postkolonial kontext3.  

Därtill framhåller historiker att den svenska historien inte varit fri från en rasbiologisk 

tanke. Under början av 1900-talet fanns denna värdesättande människosyn högst 

närvarande också i Sverige4. Folkhemstanken exempelvis, fungerade under 30-talet på 

ett särskiljande sätt mellan ”svenskar” och ”invandrare” och innehöll essentiella 

föreställningar om olika grupper i samhället5.  

                                                
1 Svanberg Ingvar, Tydén Mattias, I nationalismens bakvatten – om minoritet, etnicitet och rasism, s. 9, 
Studentlitteratur, Lund 1999 
2 (red.) Mc Eachrane Michael, Faye Louis, Sverige och de andra. Postkoloniala perspektiv. s. 9, Natur 
och kultur, Stockholm, 2001 
3 Se bl.a.: (red.) Eriksson Catharina, Eriksson Baaz Maria, Thörn Håkan Globaliseringens kulturer. Den 
postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, s. 17, Nya Doxa, Nora, 1999; 
(red.) de los Reyes Paulina, Molina Irene, Mulinari Diana, Maktens (o)lika förklädnader, s. 18, Atlas, 
Stockholm, 2003; Mc Eachrane, Faye Louis (2001), s.7 
4 Svanberg, Tydén, (1999) s. 37 
5 Molina Irene, Rasifiering, s. 100 i Bortom vi och dom, SOU 2005:41, (red.) de los Reyes Paulina, 
Kamali Masoud; de los Reyes, (2003), s.19  
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Forskning uppmärksammar idag en ny sorts rasism i de liberala staterna, som kan 

koppas till den postkoloniala strukturen. Denna ”nya” rasism stödjer sig inte främst på 

rasbiologiska idéer utan på idén om kulturella skillnader. Termerna ”etnicitet” och 

”etnisk grupp” har ersatt rasbegreppet och genom dem skapas ett nytt ”vi” och ”dem”, 

baserat på kulturella premisser6. Beteckningar som ”nyrasism”, ”kulturrasism” och 

”en rasism utan raser” används för att betona denna förändring. Den svenska 

forskningen pekar på att ”kulturrasismen” numera är den vanligaste formen av rasism 

inom svensk arbetsmarknad, media, kultur, vetenskap osv.7.  

Ett vidgat rasismbegrepp innefattar alltså i allra högsta grad också de stater, instanser 

och institutioner som anser sig ”stå över” en sådan ”aktivitet” och bör därför 

diskuteras också i dessa kontexter.  

 

1.1.2. I en svensk kontext. 

 

Att förekomsten av kulturrasism leder till att så kallat etniska grupper eller invandrare 

regelbundet utsätts för diskriminering inom en rad samhälleliga sfärer i Sverige, är ett 

påstående som stöds av en stor mängd forskning. Arbetsmarknaden är ett sådant 

område, som dessutom utgör underlag i mycket av de studier som rör diskriminering. 

Dessa har förvisso främst kretsat kring kvantitativa undersökningar, medan forskning 

kring mekanismerna bakom diskriminering är mer begränsad8. Detta faktum har gjort 

att ”invandraren” ofta reducerats till en variabel. På senare tid har en del forsknings 

tillämpande av diskursanalys emellertid visat att etnisk diskriminering kan uppträda i 

form av ett essentialistiskt kategoriserande av människor och ett skapande av ”vi” och 

”dem” i den offentliga debatten, såsom inom media, arbetsmarknad, politik och 

litteratur9. Sådana kategoriseringar bygger inte sällan på stereotypa föreställningar och 

hierarkiska ordningar som, inom diskurser av nämnda och andra samhälleliga 

institutioner, reproduceras och blir till ”sanningar”.  

 

På arbetsmarknaden formuleras regelbundet planer och rapporter med syfte att bidra 

till en ökad mångfald och integration i arbetslivet. Diskursen om invandrare är ofta 

                                                
6 Svanberg, Tydén (1999) s. 25  
7 Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, SOU 2005:56, s.79 
8 Ibid. s.68 
9 Se bl.a. de los Reyes Paulina, Mångfald och differentiering, Saltsa, Stockholm, 2001 
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central och kritiska forskare har framhållit dessa debatters kategorisering av 

människor, främst utifrån etniska premisser. Möjligheten att tala om mångfald kräver, 

menar man, ett erkännande av skillnader vilket kan cementera stereotypa 

föreställningar. Ekonomihistorikern Paulina de los Reyes har undersökt hur begreppet 

mångfald används i samhällsdebatten och påpekar denna retoriks legitimerande av 

ojämlikhet med etniska förtecken10. Också den svenska debatten om integration, 

menar man i utredningen Bortom vi och dom, kännetecknas av en stereotyp 

uppdelning mellan ”vi” (”svenskar”) och ”dom” (”invandrare”)11.  

 

En av de stora parterna på den svenska arbetsmarknaden är fackföreningarna, vilka 

traditionellt haft en stark ställning, bland annat som en produkt av den svenska 

modellen. Visserligen har det skett en märkbar försvagning, men med internationellt 

mått mätt kännetecknas den svenska arbetsmarknaden fortfarande av en mycket hög 

grad av organisering12. Som centrala aktörer har fackföreningarna möjlighet att 

påverka arbetsmarknadspolitiken, bland annat genom att regelbundet tillhandahålla 

och publicera rapporter och dokument om jämlikhet, mångfald och likabehandling. 

Men, hur ser dessa texter ut? Kan det finnas tendenser till att en fackförenings diskurs 

om ”invandrare” och invandring tar sig diskriminerande uttryckssätt?  

 

Min utgångspunkt för att ta mig an problemställningen vilar på den 

socialkonstruktivistiska tanken och ontologin, vilken inte erkänner den essentialistiska 

idén om människors eviga och av naturen givna egenskaper. ”Typiskt” kvinnliga eller 

svenska sådana är, menar jag, således inte medfödda utan istället socialt konstruerade 

och tillfälliga. Kategorierna ”invandrare” eller ”svensk” kan därmed undersökas som 

språkiga konstruktioner i en diskurs, i enlighet med diskursanalysens teoretiska 

antaganden. Tesen är att diskurser om ”invandrare” och invandring riskerar att 

essentialisera skillnader utifrån etniska markörer. 

 

Studiens problemformulering är statsvetenskapligt relevant, med motiveringen att 

förekomsten av kulturrasism eller etnisk diskriminering är ett demokratiskt och 

samhälleligt angeläget problem. Politiska processer innefattar dessutom ofta 

                                                
10 de los Reyes (2001), s. 192 
11 Kamali, de los Reyes (2005), s. 8 
12 Mulinari, Neergaard (2004), s. 94 
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kategorisering av människor, inte minst inom en välfärdsstat. Sådana kategoriseringar 

kan vara nödvändiga, men kan också generera stereotypa föreställningar om individer 

som i sin tur kan befästas och normaliseras i en samhällelig kontext. Den 

framväxande postkoloniala forskningen gör problemformuleringen angelägen, då den 

tillför nya perspektiv på diskrimineringsdebatten. Med ett sådant perspektiv kan 

förekomsten och reproduceringen av kategorierna ”vi” och ”dem” uppmärksammas i 

diskursen om ”invandrare” inom en svensk fackförening; LO. 

 

1.2. Syfte. 
 

Studiens syfte är att undersöka förekomsten, användandet och projicerandet av 

”invandrare” som ”de Andra” inom fackföreningen LO: s arbetsmarknadspolitik.  

 

1.3. Frågeställningar. 
 

Relevanta frågeställningar för en diskursanalys och dess socialkonstruktivistiska 

prägel, rör främst konstruktionen av verkligheten13. Studier som tillämpar denna 

metod och teori undersöker därför ofta hur identiteter och kategorier skapas. Frågan 

för förevarande studies syfte formuleras sålunda så här: 

 

• Hur framställs ”invandrare” i texter utgivna av fackföreningen LO?  

 

Magnus Dahlstedt uppmärksammar, i boken Demokratins en-fald, att det vanligen 

inte har funnits något större intresse för de praktiker som konstruerar ”invandrare” 

och det som gör denna tillhörighet till en avgörande faktor för möjligheten att lyckas i 

samhället14. Denna förutsättning gör det både nödvändigt och intressant att ställa 

frågor av den typ som är aktuell här. 

 

 

                                                
13 Börjesson Mats, Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok, s. 23, Studentlitteratur, Lund, 
2003 
14 Dahlstedt Magnus, Demokratins en-fald. Makt och vanmakt i det mångkulturella samhället, s. 19, 
Partnerskap för multietnisk integration, Umeå, 2001 



 8 

1.4. Centrala begrepp. 

 

För att studien ska bli fruktbar krävs att följande begrepp definieras; diskriminering, 

kategorisering, stereotypisering samt ”invandrare”. Detta sker i separata stycken 

nedan. 

 

1.4.1. Diskriminering. 

 

Diskriminering är en process som kan ta sig många olika uttryck, men delas i den 

vetenskapliga debatten oftast upp i tre kategorier. Sociologen Masoud Kamali 

beskriver de tre på ett lämpligt sätt i utredningen Bortom vi och dom.  

Den individuella, först, kännetecknas av att enskilda medlemmar från en grupp 

avsiktligt särskiljer eller har en skadlig effekt på medlemmar av en annan grupp. 

Vidare syftar begreppet institutionell diskriminering på diskriminering som sker 

genom samhällets institutioner, där normer, policys, arbetssätt osv. har en särskiljande 

eller negativ effekt på en viss grupp. Den institutionella diskrimineringen 

sammankopplas ofta med den strukturella. Strukturell diskriminering går, även den, 

via samhälleliga institutioner och åsyftar samhällets uppbyggnad som indirekt kan ha 

en exkluderande funktion mot specifika grupper15.  

Denna studie undersöker en oavsiktlig diskriminering i form av stereotypa 

kategoriseringar av ”invandrare” i skrivna texter, och omfattas därför främst av de två 

sistnämnda. Det är i detta fall inte relevant att skilja mellan institutionell och 

strukturell diskriminering - ett förfarande som Kamali menar är brukligt. Nedan 

beskrivs närmare hur stereotypa kategorier kan fungera diskriminerande.  

 

1.4.1.1 Kategorisering och stereotypisering. 

 

Det finns ibland en nödvändighet att kategorisera människor. Det underlättar inte bara 

det vardagliga livet utan också möjligheten för staten att exempelvis ge studiebidrag 

till studenter och barnbidrag till föräldrar, efter det att man definierat vilka dessa 

                                                
15 Kamali Masoud, Ett europeiskt dilemma, s. 31-35 i Bortom vi och dom, SOU 2005:41, (red.) Kamali, 
de los Reyes 
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grupper är och vem som kan ingå i dem. Ofta tillhör en individ flera formella och 

informella grupper eller kategoriseringar, som inte behöver stå i konflikt med 

varandra. Man kan till exempel vara både student och förälder. Karin Borevi menar i 

utredningen Kategorisering och integration att välfärdspolitiken och dess 

fördelningspolitik på ett sätt har fordrat kategorisering av olika grupper16. Å andra 

sidan har Sverige traditionellt fört en generell välfärdspolitik, menar Esping-Andersen 

som undersökt olika välfärdsmodeller i The three worlds of welfare capitalism. En 

generell välfärdspolitik särskiljer i så liten utsträckning som möjligt individer och 

grupper från varandra17.  

 

Kategorisering kan dock leda till stereotypisering. Uppdelningar mellan människor 

utgör ofta en central del i strukturell/institutionell diskriminering då dessa inte alltid är 

värdemässigt neutrala utan istället laddas med föreställningar och identiteter18. Inom 

socialantropologin, en relevant disciplin att luta sig mot inom denna diskussion, 

används begreppet stereotypisering med betydelsen ”skapandet och den konsekventa 

tillämpningen av standardiserade föreställningar om vad som kulturellt utmärker en 

grupp”19.  Historikern Mattias Tydén ser gemensamma drag i dagens kategoriserande 

och den historiska rasbiologins kategoriserande. Då kategoriserade man människor 

utifrån en essentialistisk människosyn som utgick ifrån ras, där egenskaper ansågs 

vara eviga och oföränderliga20. Idag, menar han, sker liknande 

kategoriseringsprocesser.   
 

Detta statiska tänkande har otvivelaktigt sin moderna motsvarighet. Vi 
möter den i könsdebattens svepande formuleringar om att acceptera de 
roller – som män och försörjare, kvinnor och mödrar – som naturen 
givit oss. Vi möter den också i den s.k. invandrardebatten där begrepp 
som ”etnicitet” och ”kultur” skall förklara komplexa frågor om 
beteende, sociala problem, kriminalitet m.m., på ett sätt som påminner 
om användningen av begreppet ”ras” för femtio år sedan21.  

 

                                                
16 Borevi Karin, Strömblad Per, Kategorisering och integration – en introduktion, s.16-17 i  
Kategorisering och integration, (red.) Borevi, Strömblad, SOU 2004:48 
17 Esping-Andersen Gösta, The three worlds of welfare capitalism, s. 23, Princeton University Press, 
Princeton, 1990 
18 Det blågula glashuset, s. 74, samt Borevi (2004), s. 7-9 
19 Hylland Eriksen Thomas, Etnicitet och nationalism, s. 34, Nya Doxa, Nora, 1993 
20 Tydén Mattias (1999), s. 36  
21 Ibid. s. 36 
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Kategorisering som baseras på ”ras” eller etnicitet kallas ofta rasifiering, ett begrepp 

som sociologen Robert Miles myntade22. Irene Molina, som analyserar begreppet, 

skriver att det generellt står för ”kategoriseringar, tankemodeller och associationer 

som gör rangordningen mellan människor till ett naturligt inslag i såväl sociala 

relationer som maktstrukturer”23. Kategorisering av olika grupper i samhället utifrån 

markörer som hudfärg, religion, kultur och språk är således en sorts rasifiering. 

Begreppet används exempelvis för att beskriva hur invandrade människor tillskrivs en 

etnicitet eller ras24. Det är därför möjligt att tala om kategorin invandrare som en 

rasifierad grupp25. Trots att begreppet är vedertaget, kommer jag konsekvent att 

använda mig av termerna stereotypisering och kategorisering för att beskriva samma 

process. Främst beror det på en strävan efter tydlighet, men också på att begreppet 

”ras” inte är lämpligt i en svensk kontext i samma utsträckning som i en anglosaxisk.  

 

1.4.2. Kategorin invandrare. 

 

Termen ”invandrare” är problematisk. Den egentliga betydelsen omfattar människor 

som flyttat från ett land till ett annat. Denna grupp har således inte nödvändigtvis 

någonting annat gemensamt än denna förflyttningsprocess. Trots detta, anses 

kategorin ofta homogen och det som förenar dem tycks vara att de inte är ”svenskar”.  

Kategorin sammankopplas därmed med åtskilliga andra betydelser - som inte 

nödvändigtvis har med själva invandringen att göra - som står i kontrast till en 

”svenskhet”. Kategorin invandrare tillskrivs därmed ofta egenskaper som ”laddar 

själva invandrarbegreppet med föreställningar om den annorlunda och avvikande”26. 

Borevi skriver att ”mycket tyder på att kategorin invandrare belastas av negativa 

övertoner som i förlängningen riskerar att verka diskriminerande”27. Forskning visar 

att ”invandrare” ofta ses som problem och antas lida brist på intelligens, kunskaper, 

civilisering, sofistikering, kompetens osv.28. Kring sådana antaganden är det möjligt 

                                                
22 Dahlstedt, (2001) s. 20 
23 Molina Irene, Rasifiering, s. 95, Bortom vi och dom SOU 2005:41, (red.) Kamali, de los Reyes 
24 Det blågula glashuset, s. 82 
25 Dahlstedt (2001), s. 20 
26 Borevi, Strömblad (2004) s. 11 
27 Ibid. s. 9 
28 Essed Philomena, Vardagsrasism, s. 79 i Bortom vi och dom, SOU 2005:41, (red.) Kamali, de los 
Reyes 
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att tala om kulturrasism, eftersom dessa bygger på en tanke om en hierarkisk 

uppdelning utifrån etnicitet och ”kultur”. 

Termen ”invandrare” är följaktligen problematisk, men trots detta kommer jag att 

använda mig av den – inom citationstecken för att på så sätt betona dess 

konstruerande karaktär. En fast avgränsning kommer dock inte att göras här, utan 

diskussionen berör såväl arbetskraftsinvandring som flyktinginvandring. Det är 

istället LO: s definiering och tolkning av termen som är av intresse. Termen avses att 

undersökas som ett så kallat tecken i den kommande analysen. Hur artikuleras tecknet 

och vilka förklaringar ges? Hur ser ekvivalenskedjan ut? Dessa tillämpliga 

analysverktyg förklaras närmare i teoridelen.  

 

1.5. Disposition. 
 

Ovan har jag hävdat att problemställningar om etnisk diskriminering är relevanta för 

statsvetenskaplig forskning. Utöver syfte och frågeställning har också centrala 

begrepp presenterats. I följande kapitel kommer dessa att kopplas till teorin samt de 

aktuella perspektiven. Här presenteras också applicerbara verktyg för den kommande 

analysen. Användningen av diskursanalys påverkar hela metodologin 

(problemformulering, teori och metod) vilket kommer att bli påtagligt. Därför 

presenteras denna i såväl teori som metodavsnitt. Kapitel 3 behandlar följaktligen 

diskursanalysen som metod samt redogör för aktuellt material, jämte tidigare 

forskning. I kapitel 4 redovisas empirin och dess analys. Uppsatsens sista kapitel, 

kapitel 5, innehåller en sammanfattande diskussion. 

 

Det bör framhållas att somliga termer i den löpande texten kommer att sättas inom 

citationstecken. Detta eftersom uppsatsen har ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, 

vilket innebär att jag bekänner mig till tanken om att alla beteckningar är socialt 

konstruerade. Att alla termer i studien skulle vara omgivna av citationstecken vore 

dock inte lämpligt, och därför väljer jag att endast tillämpa detta på, för analysen, 

centrala termer så som ”mångfald”, ”invandrare”, ”kvinna”, ”man” och så vidare, för 

att framhålla deras konstruerade karaktär. Denna socialkonstruktivistiska 

utgångspunkt diskuteras närmare i kapitel 2.  
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2. TEORI OCH PERSPEKTIV. 

 

Diskursanalysens premisser kommer att presenteras i detta avsnitt. Denna inbegriper 

såväl metodiska som teoretiska antaganden. I detta avsnitt kommer emellertid enbart 

de teoretiska verktygen att redovisas, och i gengäld följer ett rent metodavsnitt, som 

behandlar särskilda metodproblem och -upplägg. Dessförinnan görs en presentation 

av de perspektiv som sätter utgångsläget för studien - socialkonstruktivism och 

postkolonialism.  
 

2.1. Perspektiv. 
 

Den diskursanalytiska teorin förutsätter ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, med 

anledning av teorins tro på språket som en konstruerande kraft samt dess 

interpreterande utgångsläge. Det postkoloniala perspektivet, däremot, ger 

undersökningen en udd och intressant synvinkel.  

  

2.1.1. Socialkonstruktivism. 

 

Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ansluter sig till den relativistiska ontologin, 

vilken betraktar verkligheten som mentalt, socialt eller diskursivt konstruerad29.  

Denna position innebär att man inte erkänner essentiella värden, d.v.s. givna, 

medfödda och eviga egenskaper som kan skilja exempelvis mannen/kvinnan eller 

invandraren/svensken åt. De skillnader som trots allt anses förekomma mellan dessa 

kategorier är istället socialt konstruerade. Den diskursanalytiska teorin hävdar att 

språket är en sådan konstruerande faktor och att det därför är viktigt att se ”bakom” 

språket i den samhällsvetenskapliga analysen av verkligheten30. Ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv är därför nödvändigt för att studier om språkets 

                                                
29 Lundquist, Lennart, Det vetenskapliga studiet av politik, s.67, Studentlitteratur, Lund, 1993 
30 Neumann, Iver B., Mening, materialitet, makt. En introduktion till diskursanalys, s. 35, 
Studentlitteratur, Lund, 2003 
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konstruerande roll ska bli meningsfulla31. Här framhålls främst den sociala 

konstruktionen av termerna ”invandrare” och ”svensk”.   

Den postkoloniala skolan bekänner sig till det socialkonstruktivistiska synsättet om 

sociala konstruktioner. Dessa förklaras ofta utifrån dikotomier, vilket vi ska se nedan. 

 

2.1.2. Postkolonialism. 

 

I den västerländska kunskapstraditionen är konstruktionen av 

verkligheten strukturerad utifrån dikotomier som skapar ordning 

genom polarisering och exkludering32. 

 

Ett begrepp som postkolonialism är inte svårt att tänka och associera kring. Prefixet 

”post” indikerar att det rör sig om någonting som uppkom efter ”kolonialismen”, men 

hela begreppet avslöjar också att det finns delar i dess innebörd som relaterar till 

”kolonialism”. Postkolonialism ifrågasätter också, i likhet med andra teoretiska 

riktningar som börjar på ”post”, traditionella beskrivningar av verkligheten33. Inom 

postkolonialismen spelar till exempel kritiken om det moderna projektet, 

upplysningen och nationalstaten en viktig roll. 

 

Termen postkolonial används främst på två sätt i den politiska forskningen; dels för 

att beskriva ett historiskt tillstånd och dels för att skildra ett maktperspektiv
34. De båda 

måste dock diskuteras gemensamt. 

Med en historisk utgångspunkt används det postkoloniala begreppet för att hävda det 

koloniala systemets fortlevnad, också efter koloniernas självständighet från de 

västerländska kolonimakterna. Detta, menar postkoloniala teoretiker, visar sig i form 

av en fortsatt över- och underordning mellan västvärlden och ”resten” (efter Roger 

Scrutons bok The West and the rest) vilken således illustrerar maktperspektivet. 

”‘Väst’ görs till platsen för det överlägsna ‘vi’ och resten av världen konstrueras som 

                                                
31 Börjesson (2003), s. 26 
32 de los Reyes (2001), s. 13 
33 (red.) Landström Catharina, Postkoloniala texter, s.7, Federativs förlag, Stockholm, 2001 
34 Carbin, Maria Introduktion Etnocentrism och postkolonialism, s.223 i Texter i samtida politisk teori, 
(red.) Carbin m.fl., Liber AB, Malmö, 2004 
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den rumsliga arenan för ‘de underlägsna andra’”35. Postkolonialism bör alltså inte 

förstås som en term som syftar på en efterkolonialism, och därmed en ny historisk 

era36, utan istället på en förlängning av kolonialismen efter avkolonialiseringen. 

Genom att förstå denna historiska process är det möjligt att också förstå dagens 

samhälle, då dagens maktordning, enligt postkoloniala teoretiker, baseras på denna 

uppdelning37. Den postkoloniala strukturen skapar en hierarkisk ordning grundad på 

etnicitet, där den historiska koloniala strukturen satt ut riktningen. Reproducerandet 

av ”de andra” som underlägsna ett västerländskt ”vi” och där den västerländska 

kulturen, det västerländska levnadssättet och de västerländska idéerna ses som 

överordnade, utgör en del av den kulturrasism som karaktäriserar dagens rasism 

framför den rasorienterade.  

En av de viktigaste postkoloniala teoretikerna är Edward W. Said, som med sin bok 

Orientalism (1978) på allvar kom att problematisera västvärldens syn på orienten som 

det Annorlunda och det Andra. Västvärldens maktposition har legitimerat väst att 

agera kunskapsbärare, vilket gjort att västerländska föreställningar om orienten och 

”de andra” blivit sanna38. De andra har således beskrivits genom formuleringar som 

underutvecklade, mindre utvecklade, utvecklingsländer o.s.v.39.  Genom definitionen 

av de Andra, blir också kategoriseringen ”vi” möjlig. Said skriver följaktligen att 

bilden av Orienten ”bidragit till definitionen av Europa (eller västerlandet) genom att 

vara dess motbild, motidé, motsatta personlighet och en motsatt erfarenhet”40.  

Dikotomi är ett begrepp som på ett lämpligt sätt kan förklara denna 

betydelsekonstruktion. Begreppet avser ”en dualism som organiserar tänkandet i 

skilda klasser, vilka tenderar att inta en binär relation”41. På detta motsatsmässiga sätt 

menar postkoloniala teoretiker ofta att kategoriseringar och identiteter skapas. Binära 

motsatspar som ond/god, kvinna/man och svensk/invandrare konstrueras och fastställs 

genom sin motsats. Det postkoloniala perspektivet påpekar dessutom att dessa 

                                                
35 Kamali Masoud, Ett europeiskt dilemma, s. 30 i Bortom vi och dom, SOU 2005:41 (red.) Kamali, de 
los Reyes 
36 McLeod John, Beginning Postcolonialism, s. 33, Manchester University Press, Manchester, 2000 
37 Carbin (2004), s. 224 
38 Landström (2001), s.8-9 
39 Said, Edward W. Att representera den koloniserade: antropologins interlokutörer, s. 23 i 
Postkoloniala texter, (red.) Catharina Landström, 2001 
40 Said Edward W., Orientalism, s. 64, 1978, Ordfront Stockholm, 2004 
41 Miegel Fredrik, Schoug Fredrik, Dikotomier. Vetenskapliga reflektioner, s. 14, Studentlitteratur, 
Lund, 2002 
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dikotomier ofta är ett uttryck för en hierarkisk ordning42. Det dikotoma paret är 

således sällan likvärdiga. Istället representerar det ena ”det normala”, medan ”det 

Andra” fungerar som det underlägsna och avvikande43. En sådan tanke förekommer 

också inom den feministiska forskningen, där mannen anses vara normen och kvinnan 

det avvikande eller ”det andra” könet44. Exempel på detta är bland annat att kvinnan, 

eller invandraren, kräver en definition på grund av sin avvikande funktion, som 

exempel i termerna ”invandrarområde”, ”invandrartätt”, ”damfotboll” osv., till 

skillnad från dess motsatser som befinner sig i normställning och därför inte kräver 

klargörande. Då man inte definierar ”fotboll” eller ”området”, är det 

normala/överlägsna förväntat. Begrepp som etnocentrism och patriarkat 

uppmärksammar denna dikotomiska ojämlikhet. 

 

Saids diskussion begränsas till den franska, brittiska och amerikanska synen på 

Orienten. Det är emellertid möjligt att diskutera postkoloniala fenomen också i ett 

svenskt sammanhang45. I antologin Sverige och de Andra- Postkoloniala perspektiv 

betonar man vikten av ett sådant perspektiv också i en svensk kontext, eftersom ”även 

Sverige har formats av kolonialismens historia och varit en del av en situation där 

Europa uppträder som ett globalt centrum varifrån kunskap och makt utgår”46. De 

koloniala tankar som fanns, fortsätter att ”färga av sig på vardagsliv och strukturella 

förhållanden i de gamla kolonierna såväl som i västvärldens mångkulturella 

samhällen”, menar kultursociologerna Thomas Johansson och Fredrik Miegel 

vidare47. Postkoloniala tänkare menar alltså att den koloniala tanken om ett överlägset 

”vi” och en ojämlik maktrelation mellan västvärlden och övriga världen, reproduceras 

också i stater utan ett förflutet som kolonialmakt. Sverige var visserligen inte en 

kolonial stormakt, men den tanke som kolonialismen byggde på, i form av ett 

överlägset ”vi” och ett underlägset ”de”, fanns (och finns) följaktligen också i högsta 

grad närvarande här. Därmed är det fruktbart att tillämpa detta perspektiv också i en 

svensk diskurs.  

                                                
42 Lundstedt Anna, Vit governmentalitet. ”Invandrarkvinnor” och textilhantverk - en diskursanalys, s. 
14-15, Arbetslivsinstitutet SOU2005:14, 
43 Lundahl Pia, Kontextbunden essentialism, s. 93 i Dikotomier. Vetenskapliga reflektioner, red: Miegel 
Fredrik, Schoug Fredrik, Studentlitteratur, Lund, 2002 
44 Efter Simone de Beauvoirs Det andra könet, 1949,  
45 Se bl.a. Carbin 2004; Mc Eachrane och Faye (2001) 
46 (red.) Mc Eachrane Michael, Faye Louis, (2001) s. 7 
47 Miegel Fredrik, Johansson Thomas, Kultursociologi, s. 360, Studentlitteratur, Lund, 2002 
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Detta har bland annat gjorts då man försökt förklara diskriminering och rasism på 

nationell nivå genom att undersöka hur majoritetssamhället (här: svenskar) 

konstrueras genom att minoriteter (invandrare) ses som någonting annat – som ”de 

andra”. Kamali har denna utgångspunkt då han utreder den svenska 

integrationspolitiken: 

 

Det svenska integrationsdilemmat är således även ett europeiskt 
dilemma, där den föreställda nationella gemenskapen och närvaron av 
det koloniala förflutna alltjämt gör sig gällande i ett ständigt 
återskapande av en underlägsen andra inom nationen och unionens 
gränser. När en idealtypisk svenskhet fixeras som skillnadsmarkör är 
det således inte bara en fråga om exkludering av den invandrade 
befolkningen och deras barn, det är även ett led i reproduktionen av ett 
”vi” som är överlägset på ett nationellt plan i förhållande till de 
främmande andra.48  
 

 

Idén om språkets uppbyggnad i dikotomier är avgörande för förståelsen av 

konstruktionen av sociala identiteter och kollektiv tillhörighet. Det postkoloniala 

perspektivet kommer att agera kritiska glasögon under analysen av diskursen om 

”invandrare” i LO: s texter.  

 

2.2. Teori: diskursanalys. 
 

För att uppnå syftet och besvara den föreliggande frågeställningen, tillämpas en 

diskursanalys. Diskursanalysen innehar både teoretiska och metodiska premisser som 

påverkar dess användning. Nedan kommer det komplicerade begreppet diskurs att 

diskuteras samt definieras för den aktuella studien. Därefter följer en redovisning av 

diskursanalysens teoretiska antaganden och verktyg som tillsammans bildar studiens 

teoretiska ram. 

 

2.2.1. Begreppet diskurs.  

 

Diskurs är en svårdefinierad term som förekommer i många olika tolkningar och 

definitioner. En enkel sådan beskriver en diskurs som en sammanhängande skriven 

                                                
48 Kamali, de los Reyes (2005), s. 10 
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eller talad text49. Michel Foucault, kanske starkast förknippad med begreppet, har en 

bredare definition och menar att en diskurs omfattar ”hela den praktik som 

frambringar en viss typ av yttranden”50. Diskurs kan följaktligen syfta, inte enbart på 

text och språk, utan också på ”uttryck i samhällets organisation, institutioner och 

sociala relationer”51. Diskurs kan därtill tolkas ännu vidare, vilket bland annat görs 

inom den diskursanalys som den anglosaxiska traditionen representerar. Ernesto 

Laclau och Chantal Mouffe, exempelvis, definierar diskurs genom termen ”social 

praktik” och menar att alla sociala fenomen kan betraktas och analyseras diskursivt52. 

Dessa praktiker och fenomen ”läses” eller analyseras som om de vore en skriven text, 

och därmed breddas också textbegreppet. 

”Texter kan dock”, skriver Göran Bergström och Kristina Boréus, ses som ”konkreta 

manifestationer av diskurser”53. Det är på detta sätt jag kommer att förstå 

diskursbegreppet. Det empiriska materialet kommer att omfatta skriven text, och 

”diskurs” kommer att förstås som själva språkanvändningen inom ett begränsat 

område – diskursen om ”invandrare”. 

 

2.2.2. Teoretisk ram: diskursanalys.  

 
Syftet med diskursanalysen är att studera diskurserna i sig och 

analysera hur människor konstruerar verkligheten genom språket så att 

den framstår som objektiv och given54. 

 

Forskningsuppgiften för den som tillämpar diskursanalys består i att visa hur 

kategorier och representationer konstitueras och bestäms inom en diskurs55.   

Diskursanalys har en dualistisk karaktär, då denna kan uppträda i såväl teoretisk som 

metodisk klädnad. Dessa två kan dock inte fullständigt särskiljas. Tillämpandet av 

diskursanalys förutsätter vissa teoretiska antaganden samt ett specifikt metodologiskt 

tillvägagångssätt som vilar på dessa teoretiska antaganden. Medan den teoretiska 

                                                
49 (red) Bergström Göran, Boréus Kristina, Textens mening och makt, s. 307, Studentlitteratur, Lund, 
2:a uppl., 2005 
50 Foucault Michel, Diskursens ordning, s. 57, Symposion, Stockholm, 1993 
51 Wigerfelt Berit, Anders S., Rasismens yttringar – exemplet Klippan, s. 19, Studentlitteratur Lund, 
2001 
52 Bergström Boréus, (2005) s. 315 
53 Ibid., s. 17-18 
54 Lundstedt (2005) s. 15, Undersöker hur vit kvinnlighet under 1990-talet konstruerades genom att 
”invandrarkvinnor” definierades som de Andra.  
55 Neumann, Iver B (2003), s. 34 
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inriktningen av diskursanalysen fokuserar på ontologiska frågor om språkets 

förmedling av verkligheten, betonar metoduppfattningen dess textanalytiska teknik56. 

I följande avsnitt kommer diskursanalysens teoretiska grunder och dess terminologi 

att presenteras. 

 

Diskursanalysen har flera olika inriktningar som framför allt skiljer sig i utförandet. 

Teoretiskt vilar de dock alla på en socialkonstruktivistisk grund, och på tanken om 

språkets konstruerande funktion57. De ontologiska och epistemologiska 

förutsättningarna är därför relativistiska respektive subjektivistiska58, vilket innebär 

att istället för tanken om en oberoende objektiv världs existens, är idén om att språket 

konstruerar det vi uppfattar som sanning framträdande. Diskursanalysens teoretiska 

antagande består följaktligen i att identiteter, relationer och andra sociala fenomen till 

stor del formas av och genom språket59. Kategorier såsom ”man”, ”kvinna” eller 

”invandrare” besitter således ingen essentiell mening. Det är istället språket som 

konstruerar uppfattningar vi har om dessa och andra identiteter/kategorier, genom 

bland annat associationer, relationer och symboler60. Denna socialkonstruktivistiska 

utgångspunkt kommer att prägla uppsatsen.  

 

Diskursanalysen kan förstås, vilket vi sett, på olika sätt beroende på tradition och 

definition av begreppet diskurs. Jag kommer att använda mig av den 

diskursanalysmodell som den anglosaxiska traditionen bygger på. Min förståelse av 

diskursbegreppet kommer dock inte att utgå ifrån deras breda definition, utan ifrån 

den som redovisats ovan. Det är istället den analytiska modell som traditionen genom 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe representerar, som kommer att tillämpas. Detta 

kräver en presentation av ett flertal centrala begrepp eller analysverktyg, som senare 

kommer att appliceras på diskursen om ”invandrare” inom fackföreningen LO.  

 

 

 

                                                
56 Bergström, Boréus (2005), s. 306 
57 Ibid., s. 306 
58 Efter Lennart Lundquists uppdelning realism-relativism. Bland annat termerna ”idealist” och 
”konstruktivist” används också i detta sammanhang.  Lundquist Lennart, (1993) s. 67-68 
59 Bergström Boréus (2005) s. 326 
60 de los Reyes (2001), s. 12 
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2.2.2.1. Analysverktyg 

 

Laclau och Mouffe har dekonstruerat flertalet teorimodeller för att skapa den samling 

analysverktyg som kommer till användning här. Winther Jörgensen och Phillips 

Diskursanalyse som teori og metode samt Bergström och Boréus Textens mening och 

makt sammanfattar analysverktygen på ett lättillgängligt sätt, och det är därför främst 

dessa metodböcker som kommer att fungera som källor. 

Det första begreppet i den anglosaxiska diskursanalysen är tecken, som bäst förstås 

genom lingvisten Ferdinand de Saussures syn på språket som ett teckensystem61. 

Språket, menar han, utgörs av en mängd tecken (eller ord). Ett tecken kan delas upp i 

två delar; dels det betecknande (signifiant) och dels det betecknade (signifié)62. Det 

betecknande syftar på tecknets uttryck, exempelvis tecknet ”hand” och dess 

bokstavering som, för att kunna bestämmas, skiljer sig från andra tecken som till 

exempel ”hund” eller ”land”, genom en eller flera bokstäver. 

Det betecknade däremot, syftar på tecknets betydelse eller innehåll63, och pekar alltså 

på föreställningen om tecknet och det som ”hand” kan symbolisera. Den 

diskursanalytiska teorins socialkonstruktivistiska utgångspunkt innebär att man menar 

att det betecknade är en, av språket, skapad betydelse. Ett postkolonialt perspektiv, 

men också diskursteorin i sig, menar att sådana konstruktioner ofta skapas genom att 

de ställs i kontrast till något annat (dikotomier).  

Artikulation syftar på hur diskursen är konstruerad och hur olika tecken skapar 

relation med varandra i en specifik diskurs64. Relationen kallas ekvivalenskedja. 

Denna kedja är en metafor för hur olika tecken har kopplingar till andra tecken i en 

viss diskurs. Ett tecken får en viss innebörd beroende på vilka andra ord det länkas 

samman med. Ekvivalenskedjor är sålunda ett system av sammanlänkade tecken och 

deras associationsrelationer65. Dessa används för att påvisa identitetskonstruktion och 

beskriva en sammanhängande diskurs66. Den praktiska undersökningen sker inom den 

anglosaxiska diskursanalysen i form av läsning genom sådana kedjor67. 

                                                
61 Bergström, Boreus (2005), s. 315 
62 Miegel, Johansson (2002), s 186 
63 Ibid., s. 186 
64 Bergström, Boréus (2005), s. 318 
65 Ibid., s. 318 
66 Ibid., s. 358 
67 Winther Jörgensen Marianne, Phillips Louise, Diskurseanalyse som teori og metode (dansk uppl.) s. 
55, Roskilde Universitetsforlag, Roskilde, 1999 
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Vidare kallas det tecken som står i fokus och associeras till andra tecken nod, och 

agerar nav i en specifik diskurs68.  

Avsikten är att upptäcka tecknet ”invandrare”: s beteckning och konstruktion genom 

läsning via ekvivalenskedjor, för att på så sätt besvara frågeställningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
68 Bergström, Boréus (2005), 318 
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3. METOD.  

 

3.1. Metodologi. 
 

Att studera diskurser och sociala konstruktioner innebär att fundera 

över det som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle ha kunnat 

sägas69. 

 

Diskursanalys är en etablerad metod för att undersöka förekomsten av diskriminering 

genom det språkliga användandet och dess reproducering av stereotypa kategorier. 

Sociologen Teun van Dijk har undersökt institutionell rasism inom det han kallar 

elitdiskurs, och betonar analysmetodens betydelse för dessa uppdrag, då en 

institutionell och strukturell diskriminering ofta är diskursiv70.  

Jag menar att text- och diskursanalys är en betydelsefull forskningsmetod då den, med 

sin tolkande karaktär, gör det möjligt att undersöka samhälleliga fenomen som inte är 

”uppenbara”. Viktiga insikter, såsom den aktuella postkolonialismens 

uppmärksammande av dikotomin ”vi” och ”dom”, eller feminismens 

könsmaktordning och synliggörande av en patriarkal struktur kan observeras med den 

hermeneutiska diskursanalysen, men hade troligtvis gått omärkt förbi med en 

positivistisk vetenskapssyn.  

 

Tillämpandet av en kvalitativ, tolkande metodologi ger visserligen upphov till ett 

flertal metodologiska svårigheter. I ett försök att reducera de problem som uppstår, 

gör jag mig medveten om samt försöker, så tydligt som möjligt, redovisa eventuella 

sådana. Jag ämnar dessutom att explicit rekonstruera och tydliggöra metod och 

material för att intersubjektivitetskriteriet ska uppfyllas. I detta sammanhang betonar 

Bergström och Boréus användningen av utvecklade analysverktyg samt klargöranden 

om hur man kommit fram till sitt resultat. Detta görs här genom en redovisning av 

ekvivalenskedjan. Dessutom är diskursanalysens koppling till teori viktig att 

konkretisera, något som Bergström och Boréus menar att flertalet diskursanalytiker 

                                                
69 Börjesson (2003), s. 21 
70 van Dijk, Teun A., Elitdiskurser och institutionell rasism, s. 113 i Bortom vi och dom SOU2005:41, 

(red.) Kamali, de los Reyes 
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missar71. Tolkning och urval är andra metodproblem som en diskursanalytiker måste 

handskas med. Dessa diskuteras närmare nedan. 

 

3.1.1. Operationalisering: analysverktyg. 

 

Metoden består i att applicera den diskursanalytiska modellen - vilken redovisats i 

teoriavsnittet - på det empiriska materialet, för att med hög validitet kunna genomföra 

analysen. Denna kommer således att utföras med förståelsen av ”invandrare” som ett 

tecken med en, inom fackföreningen LO, artikulerad beteckning. I analysdelen 

kommer jag dock med fördel att tala om ”invandrare”, ”invandraren” osv., framför 

den stela termen ”tecken”. Detta gör jag för att betona att materialet uttalar sig om 

verkliga människor, något som inte får ignoreras. Genom läsning via ekvivalenskedjor 

undersöks således reproducerandet av kategorin ”invandrare”. Antagandet är att de 

associationer och relationer som begreppet ”invandrare” förbinder med andra tecken, 

kan påvisa hur denna kategori konstrueras i en specifik diskurs. 

 

3.2. Material. 
 

Diskursbegreppets definition påverkar val av, och möjlighet att välja, 

forskningsobjekt. Med en snäv definition av begreppet, i form av diskurs som ”talat 

eller skrivet språk”, kan enbart sådant material bilda underlag för en diskursanalys. 

Med en bredare definition kan också sociala fenomen utgöra undersökningsmaterial. 

Min definition tillåter en sådan tolkning, men analysen innefattar enbart skriven text i 

enlighet med Bergströms och Boréus uppfattning om att texter kan ses som konkreta 

manifestationer av diskurser. 

 

3.2.1. Motivering till val av forskningsobjekt. 

 

Texter publicerade av den svenska fackföreningen LO kommer att utgöra empiriskt 

material för undersökningen. Valet att använda en fackförening som forskningsobjekt 

                                                
71 Bergström Boréus (2005), s. 352 
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beror främst på två faktorer. Den första är den symbolik som fackföreningen i Sverige 

står för, vilket Mulinari och Neergaard i Den nya svenska arbetarklassen accentuerar. 

Författarna menar att fackföreningarna i Sverige utgör en central samhällspolitisk 

institution och är en stark nationssymbol för folkhemmet72. Jag menar visserligen att 

välfärdsstaten, som den tidigare såg ut, idag utmanas av internationalisering och 

globalisering. Fackföreningarna har försvagats, men likt Mulinari och Neergaard 

menar jag att deras symbolism fortfarande är stark och LO är kanske den starkaste av 

de svenska.   

Det andra motivet till val av undersökningsobjekt, är den position som jag menar LO 

traditionellt sett har stått för, i form av kamp och särintresse för en specifik grupp i 

avsaknad av en naturlig maktposition på arbetsmarknaden (arbetare/arbetstagare). 

Med en sådan roll och som central aktör på arbetsmarknaden, är det intressant att se 

hur fackföreningen använder sig av invandrarbegreppet. Mulinari och Neergaard 

menar dessutom att det fortfarande finns ”en stor kunskapslucka i förståelsen av den 

svenska fackföreningsrörelsens roll för arbetsmarknadens och fackets rasifiering”73.  

 

Jag anser att det inom samhällsvetenskaplig forskning är viktigt att, inom samtliga 

samhällsnivåer och -institutioner, undersöka stereotypa kategoriseringar av såväl 

etnicitet som kön, klass och sexualitet. Forskning med denna utgångspunkt har främst 

gjorts med arbetsförmedlingen, arbetsgivarna och partipolitik som underlag. Mitt val 

att undersöka en svensk fackförening kopplas alltså inte till en förförståelse om att 

fackföreningsrörelsen besitter ett undantagsmässigt och särskilt reproducerande av 

invandraren som ”den andre” och med stereotypa och generaliserande formuleringar.  

Tvärtom har min förförståelse praktiskt taget varit den motsatta, mycket på grund av 

den ovan nämnda roll jag menar att fackföreningarna har. Att använda LO som 

underlag för studien, är ett försök att utmana denna tanke och att - utifrån tanken om 

att en sådan undersökning är relevant på alla samhälleliga arenor - tillföra ny kunskap 

om förekomsten av stereotypa kategoriseringar av individer. Detta gör jag med en 

utgångspunkt att diskriminering och rasism är en ”aktivitet” utspridd i hela den 

samhälleliga sfären, samt att kategorisering kan fungera på ett diskriminerande sätt.  

 

                                                
72 Mulinari, Neergaard (2004), s.17 
73 Mulinari, Neergaard (2004), s. 109.  
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3.2.2. Avgränsningar och urval. 

 

En nödvändig tidsavgränsning har gjorts, som främst beror på begränsat textutrymme. 

Därför kommer enbart texter publicerade efter år 2000 (t.o.m. 2006) att fungera som 

material. Dessa texter ger emellertid en tillfredsställande kvantitet för att tendenser 

ska kunna upptäckas och för att slutsatser ska kunna dras. Dessa görs visserligen med 

reservationen att det inte handlar om en heltäckande analys av fackföreningen, utan 

enbart inom en avgränsad period och med begränsat underlag. Tidsavgränsningen 

innebär dessutom att ett antagande görs om att den sexåriga perioden är relativt 

homogen i sitt skildrande av ”invandrare”, då avsikten inte är en komparativ studie 

där skillnader över tid ska undersökas. Om motsatsen bevisas - i form av utveckling, 

tillbakagång eller annan förändring under denna tid - kommer detta förvisso att 

redovisas, men huvudsyftet är inte sådant.  

En nödvändig brasklapp är också den kring analysens avsaknad av god 

kontextualisering. Genom en avgränsad tidsperiod har ett försök gjorts att minimera 

detta problem. Likväl är det nödvändigt att pointera att förändringar och skillnader i 

den allmänna arbetsmarknadspolitiken under denna period är tänkbar, vilket kan 

påverka också rapporternas ståndpunkter och föresatser.  

 

Materialet har formen policy- eller styrdokument, rapporter och andra publikationer 

som omnämner ”invandrare” eller invandring. Dokumenten är inte i samtliga fall helt 

koncentrerade till denna diskurs utan berör ibland stora arbetsmarknadspolitiska 

områden, men där också ”invandrare” och invandring berörs. 

Texterna är följande: Integration 2004 - Fakta och kunskap(2004), Migration och 

arbetsmarknad(2006), Att invandra på arbetsmarknaden(2000), Den nya 

underklassen – utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden(2004), LO-plattform 

(styrdokument) för att stärka och öka medveten om alla människors lika värde och 

lika rätt samt motverka segregering och diskriminering(2004), Jämlikhet – välskäl 

och vägval (2004), Medlem 2010 – en rapport till Kongressen 2004 (2004), Facklig 

utbildning och integration (2002), Långt borta och nära - 20 omvandlingstrender till 

2010 (2004). Samtliga texter representerar hela Landsorganisationen, vilket innebär 

att inga texter av enbart Metall, Kommunal eller något annat LO-förbund undersöks. 
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Avsikten är att utdrag ur texterna ska återges så tydligt som möjligt i analysdelen, och 

med ambitionen att inte sättas ur sitt sammanhang. Urvalet görs genom att i så stor 

utsträckning som möjligt återge sådant som är representativt för texterna. Detta för att 

i minsta möjliga mån göra godtyckliga urval av materialet. Eventuella intressanta 

aspekter som enbart figurerar i texterna sporadiskt, kommer icke desto mindre att 

belysas, men vid behov kommenteras dess icke-representativa framställningar. Dessa 

förbehåll görs för att i största möjliga mån uppfylla hermeneutiska vetenskapskriterier 

om validitet och reliabilitet.  

 

Sekundärlitteratur som behandlar diskriminering, integration, mångfald, 

postkolonialism, fackföreningar osv. har gett en teoretisk och vägledande förståelse. 

Det rör sig om såväl avhandlingar, statliga utredningar som allmän facklitteratur. 

Relevant forskning diskuteras nedan.  

 

3.3. Tidigare forskning.  
 

Insikt om betydelsefull tidigare forskning avgränsas till sådan som behandlar 

fackföreningar i en svensk kontext, eller sådan som tillämpar ett liknande perspektiv 

på den aktuella diskursen.  

Paulina de los Reyes undersöker diskursen ”mångfald” inom svensk forskning och 

samhällsdebatt i boken Mångfald och differentiering. Studien inriktas på hur 

”föreställningar och diskurser om olikheter är grunden för de normskapande relationer 

som differentierar och underordnar”74. Etnicitet och genus står i fokus då hon 

intresserar sig för vilken förståelse av dessa som förmedlas inom svensk forskning, i 

vilka sammanhang mångfaldsfrågor är viktiga i arbetslivet samt hur det argumenteras 

för mångfald inom forskningen75. Studien genomförs med ett postkolonialt 

perspektiv, och leder till slutsatser om att den offentliga debatten fortfarande 

genomsyras av essentiella föreställningar och skillnader mellan människor på grund 

av etnicitet. Dessa olikheter förmedlas gärna i formuleringar om ”invandraren” som 

                                                
74 de los Reyes (2001), s. 16 
75 Ibid., s. 18, 20 
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ett problem och som ”den Andra”76. Studiens utgångspunkter är därför intressanta för 

detta syfte – då jag ämnar behandla samma fenomen i en mer avgränsad kontext. 

I boken Den nya svenska arbetarklassen har författarna Diana Mulinari och Anders 

Neergaard också dem, använt sig av ett feministiskt och postkolonialt perspektiv då 

de i en bred studie undersöker ”aktiva invandrare” inom fackföreningsrörelsen och 

hävdar att ”det svenska facket passivt och aktivt förhindrar deras deltagande”77. Här 

är det LO som utgör underlag för den främst intervju- och observationsbaserade 

analysen. Begrepp som rasifiering och kulturrasism används för att förklara diskursen 

om ”invandraren” inom LO. Slutsatserna är att rasifiering är en ”statlig, institutionell 

regulatorisk praktik som genomsyrar hela samhällsformationen”78. Den svenska 

arbetsmarknadens relationer anses vara baserad på ”inkluderande underordning”. 

Begreppet syftar på LO: s betoning på konflikten arbete–kapital, då man vill inkludera 

invandraren i ”arbetarkategorin” och därmed underordna andra konflikter som 

diskriminering och rasism79. Författarna problematiserar också LO: s 

”arbetarebegrepp” och menar att denna främst innefattar den homogena, ”svenska”, 

manliga arbetaren80.  

Yvonne Hirdman har, i boken Med kluven tunga, med sitt feministiska perspektiv en 

annan ansats då hon undersöker genustänkandet i den svenska fackföreningsrörelsen. 

Hirdman använder termerna ”mannen som A”, ”kvinnan som B” för att förklara 

kvinnans underordnade ställning, eller kvinnan som den normavvikande eller ”den 

andra”. Detta, som hon kallar, genuskontrakt genomsyrar hela samhället81. Tre faser 

av genuskontraktet presenteras (hushålls-, jämlikhets- och jämställdhetskontraktet) 

och kopplas till frågan om vilken roll LO spelade i förändrandet av dessa politiska 

fokusar. Hirdmans resultat belyser ett intressant förhållande mellan kvinnors situation 

på arbetsmarknaden och dess uppmärksamhet på den fackliga agendan. ”Ju bättre 

situationen för kvinnorna blivit i samhället och på arbetsmarknaden, desto mer 

problematisk har den uppfattats”82.  

En, för denna studies metodologi intressant avhandling, är Anna Lundstedts Vit 

governmentalitet som, i en anglosaxisk diskursanalys, använder sig av 

                                                
76 Ibid., s. 188-190 
77 Mulinari, Neergaard (2004), s. 13 
78 Ibid., s. 301 
79 Ibid., s. 114 
80 Ibid., s. 303 
81 Hirdman Yvonne, Med kluven tunga. LO och genusordningen, s. 10, Atlas, Stockholm, 1998 
82 Ibid., s. 399 
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ekvivalenskedjan för att undersöka talet om ”invandrarkvinnan”. Kedjan visar på 

relationer och associationer med bland annat termerna: u-land, landsbygd, slöja, 

patriarkal struktur, orientalisk, muslim, underordnad, förtryckt, svag, trefaldigt 

handikappad osv.83.  

 

Flertalet utredningar har på senare tid uppmärksammat strukturell och institutionell 

diskriminering i Sverige, ofta med postkoloniala infallsvinklar. År 2005 behandlades 

dessa områden i den uppmärksammade utredningen Bortom vi och dom, samt i 

betänkandet Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige. Båda 

används och diskuteras i denna studie. Särskilt intressant är Teun A. van Dijks 

diskursanalys i den förstnämnda. Han undersöker så kallade elitdiskursers (politiska, 

mediala och byråkratiska texters) skildrande av invandrare, minoriteter och flyktingar. 

Slutsatsen är att eliterna utövar en institutionell rasism som alla kännetecknas av en 

reproducering av polariserade Vi och Dom, stereotypa debattämnen (illegal 

invandring, brottslighet, avvikande beteenden), positiv självframställning (förnekande 

och förmildrande av rasism), samt att diskursernas texter (rapporter, motioner osv.) i 

allmänhet inte riktar sig till invandrarna (”de tenderar att ignoreras som potentiella 

mottagare för offentligt tal och skrift”)84. Van Dijks slutsatser kommer att diskuteras 

ytterligare nedan.   

Kategorisering och integration är ännu en relevant utredning som dekonstruerar 

kategorin invandrare och stereotypa föreställningar därav, i en rad diskurser inom 

forskning, media, offentlig politik och vardagsliv. Utredningen efterlämnar viktiga 

insikter om hur ”invandrare” förknippas med problem, hot och belastning och som de 

avvikande ”Andra” och i enstaka fall också som en tillgång85. Ylva Brune, som 

undersöker konstruktionen av ”invandrare” i media i denna utredning, menar att 

generaliserande föreställningar kännetecknar medias reproducering av ”invandrare”. 

Dessutom, vilket är intressant, ser hon en tendens till att positiva erfarenheter av 

enskilda individer invandrare formuleras som undantag som därför förstärker en 

generaliserande bild86. I betänkandet Det blågula glashuset – strukturell 

diskriminering i Sverige görs också en sådan tolkning, vilken exemplifieras av Zlatan 
                                                
83 Lundstedt (2005), s. 275 
84 van Dijk Teun A., Elitdiskurser och institutionell rasism, s. 123 i Bortom vi och dom, SOU 
2005:41(red.) Kamali, de los Reyes 
85  Borevi, Strömblad (2004) 
86 Brune Ylva, Nyhetslogik och främlingssyn i mediernas konstruktion av ”invandrare”, s 73 i 
Kategorisering och integration, SOU 2004:48, (red.) Borevi, Strömblad 



 28 

Ibrahimovic, som får agera alibi för ”den duktiga invandraren” – ett undantag från den 

”typiska invandraren”87. Sådana, och liknande, insikter kommer jag att ha med mig 

under den kommande analysen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
87 Det blågula glashuset, (2005), s. 153 
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4. EMPIRI och ANALYS. 

 

Medelst diskursanalys, postkolonialt perspektiv och den tidigare forskning som också 

behandlat området, närmar jag mig empirin. Följande avsnitt presenterar till en början 

LO, för att sedan lägga fokus på det empiriska material och analysen, vilken 

sammanfattas i en avslutande del. 

 

4.1.Presentation: LO. 
 

LO, Landsorganisationen, är en av de största fackföreningarna i Sverige och 

grundades 1898. LO fungerar som en centralorganisation och samlar flertalet 

fackförbund under sitt paraply, där industrifacket Metall, Svenska 

Kommunalarbetareförbundet och Hotell och Restaurangfacket är några av de största. 

Fackföreningen samarbetar med det socialdemokratiska partiet, och säger sig dela 

”den socialdemokratiska idén”88. Hur nära förbundna de båda organen är har många 

gånger varit en problemställning för statsvetenskaplig forskning.  

Fackföreningars syfte är att företräda arbetstagares intressen på arbetsmarknaden. 

Detta görs bland annat genom strejker, blockader, demonstrationer och 

opinionsbildning. Regelbundet skrivs också rapporter, remisser och dokument för att 

påverka. Sedan 2000 driver LO projektet ”Lika värde – lika rätt”, där samtliga 

förbund är involverade. Projektets syfte är ”att åstadkomma mobilisering, 

organisation och bildning ur ett integrationsperspektiv”89. Detta projekt har genererat 

flertalet dokument som är relevanta för studien, vilka kompletteras med ytterligare 

material för att tillsammans utgöra det totala underlag som presenterats i 

materialavsnittet ovan. 

 

 

 

 

                                                
88 http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/68604E058B39B483C1256E40004C71F6 
89 http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/926F34D4F58CAF33C1256E76003840E0 
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4.2. Analys. 
 

Analysdelen består av 4 avsnitt, vilka är indelade i områden enligt det empiriska 

materialets omnämnande av diskursen om ”invandrare” och invandring. I dessa görs 

såväl en återgivning av empirin, som en analys av den samma. Avsnitten behandlar, i 

tur och ordning, ”LO: s ontologi och epistemologi”, ”Problem” (segregation och 

arbetslöshet), ”Invandrarföretag” samt ”Arbetskraftsinvandring” och ämnar skildra 

LO-rapporternas framställning av ”invandrare”. 

 

4.2.1. LO: s ontologi och epistemologi. 
 

För en explicit återgivning av materialet är det lämpligt att inleda med ett stycke som 

skildrar LO: s syn på verkligheten. Först bör fackets bild av historien 

uppmärksammas, då denna återger flera intressanta utgångspunkter. Det är en ofta 

nostalgisk bild av en historia där den svenska modellen och välfärdsstaten är 

välfungerande och stark. ”Välfärd”, ”välfärdsstaten” och ”den svenska modellen” är 

viktiga tecken i LO: s historieskrivning, och kan ses som noder vilka kopplas samman 

med positiva tecken om solidaritet, utjämning, rättvisa;  

 

I den reformistiska socialism som arbetarrörelsen i Sverige tillhör, 
förverkligas idéer genom reformer, till skillnad från revolution. Den 
generella välfärdspolitiken var och är en avgörande reform för ökad 
jämlikhet. Samförståndsvägen med kapitalintressena och statsmakten – 
”den svenska modellen” – likaså90. 

 

I stycket nedan, skildras 50-talet i målande termer i Kongressrapporten Medlem 2010; 

  

I de stora industristäderna var prägeln självklar, men även i mindre 
städer, i järnvägssamhällena och mindre tätorter dominerade industrin. 
Ibland var de några stycken men ofta var det en enda. Men 
verksamheten var så självförsörjande, att industrin inom sig sysselsatte 
ett brett spektrum av människor av olika kön, i olika åldrar och med 
olika yrkeskompetens. De flesta var män. Men vid sidan av varandra i 
kolonnerna cyklade ofta man och hustru, far och son eller bror och 
syster91. 

 

                                                
90 Jämlikhet - vägskäl och vägval, s. 13, 2004, LO 
91 Medlem 2010. En rapport till kongressen 2004, s. 11, 2004, LO 
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Materialet visar vidare, att när LO beskriver dagens Sverige anser man att ”det 

svenska folket” numera är skiktat och svårt att ena under en modell eller ett 

folkhemsbegrepp; 
 

Arbetarrörelsen står inför uppgiften att formulera en ny vision, ett 
”kitt” för det nya, multietniska Sverige, och som inkluderar alla som 
lever här. Det gamla kittet var i mycket byggandet av välfärdsstaten 
och folkhemmet. En ny vision är möjligen svårare att formulera nu än 
tidigare, eftersom det svenska folket är bärare av många olika kulturer 
och erfarenheter92. 

 

Här får ”invandrarna”, med sina olika kulturer och erfarenheter, representera skillnad 

och förändring - ett resonemang i vilket det figurerar en essentialistisk uppfattning om 

att kultur särskiljer människor. Beskrivningen reproducerar därmed också en bild av 

ett tidigare homogent svenskt ”vi” som står i kontrast till det nya Sverige, där 

människors annorlunda kultur gör det svårt att ”formulera en ny vision”. 

”Invandrartecknet” kopplas således samman med kulturell skillnad och det nya 

Sverige i ekvivalenskedjan. Nedan associeras tecknet ”invandrare” också med 

förändring; 

 

En annan förändring, som fackföreningsrörelser haft att möta, har varit 
det ökade antalet utlandsfödda och personer med utländsk bakgrund i 
arbetskraften och bland medlemmarna i facket93.   

 

 

LO: s epistemologiska förståelse, fortsättningsvis, vilar på uppfattningen om en 

klasstruktur, vilken anses förklara samhällets uppbyggnad. Invandrardiskursens 

artikulation konstrueras således ofta inom klassdiskursen. Etnisk diskriminering 

exempelvis, inordnas i en klassproblematik överordnad andra. En sådan tolkning gör 

även Mulinari och Neergaard i sin studie av facket, där de menar att LO: s 

framhållning av konflikten arbete - kapital kastar en skugga över andra problem, så 

som etnisk diskriminering94. Nedan ges några exempel ur texterna, på LO: s 

klassepistemologi, samt hur tecknet ”invandrare” kopplas till klass. 

 

Det finns en inbyggd motsättning mellan arbete och kapital och 
diskrimineringen kan användas som ett verktyg i denna 
intressekonflikt95.  

                                                
92 Jämlikhet – vägskäl och vägval, s. 193, 2004, LO 
93 Medlem 2010. Rapport till kongressen 2004, s. 16, 2004, LO 
94 Mulinari, Neergaard (2004), s. 114 
95 LO-Plattform, s. 11, 2004, LO 
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Även utländsk bakgrund eller etnisk tillhörighet har en 
klassdimension. De villkor som de med utländsk bakgrund har i 
Sverige, är kopplade till den socioekonomiska tillhörighet personen 
och familjen har haft i ursprungslandet96.   
 
I debatten har dock frågan om segregation på arbetsmarknaden 
reducerats till en fråga om diskriminering snarare än en fråga om att 
arbetslivet och politiken inte tar tillvara den enskildes kompetens och 
därigenom förstärker klassamhället97. 

 

Denna LO: s verklighetsuppfattning är föga överraskande, med anledning av 

organisationens ideologiska arv. Trots detta kommer vi nedan att se exempel på när 

inte klasstillhörigheten står som förklaring till invandrares utanförskap. 

Klassproblematiken tycks exempelvis inte utgöra huvudförklaringen när det gäller 

den egna organisationen. Här förklarar man istället bristen på en facklig 

representation av ”invandrare” utifrån dennes position som ”den Andre”; 

  

Det är framför allt kulturkrockar som försvårar för många invandrare 

att komma fram i facket98. 

 

Exemplet ovan ger förklaringen ”kulturkrockar” stöd, vilket inte sällan framställer 

invandraren som den kulturellt avvikande, samt tenderar att underbygga en essentiell 

åtskillnad mellan ”svenskar” (vi) och ”invandrare” (dem) vilken betonar kulturella 

olikheter. Det påstås i exemplet vara framför allt kulturkrockar som förklarar 

avsaknaden av invandrare i facket. Van Dijk har i sin forskning uppmärksammat hur 

samhälleliga institutioner förnekar eller förminskar sin egen roll som exempelvis 

hierarkiskt organisatoriska eller strukturellt diskriminerande i form av uteslutning av 

människor till följd av en struktur anpassad för majoriteten99. Genom att LO gör 

kulturkrockar till huvudförklaring, avsäger man sig på detta sätt sitt eget ansvar och 

istället markeras främlingskap människor emellan.  

De los Reyes beskriver föreställningen om kulturella skillnader och -krockar, och 

skriver att det som anses göra invandrare annorlunda (och därmed förorsakar dessa 

”krockar”) sällan definieras utan istället ses som givet100. Vidare diskuterar de los 

                                                
96 Jämlikhet – vägskäl och vägval, s. 19, 2004, LO 
97 Att invandra på arbetsmarknaden, s. 53, 2000, LO 
98 Facklig utbildning och integration, s. 10, 2002, LO 
99 van Dijk Teun A, Elitdiskurser och institutionell rasism, s. 123 i Bortom vi och dom SOU2005:41, 

(red.) Kamali, de los Reyes 
100 de los Reyes Paulina (2001), s. 78 
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Reyes föreställningen om ”det svenska” i företags- och organisationskulturen, vilken 

anses präglas av värden som betraktas som svåra för ”invandrare” att ta till sig: ”De 

positiva drag som definieras som utmärkande för den svenska kulturen innebär 

därmed även ett implicit antagande om andra organisationskulturer som 

odemokratiska, hierarkiska och icke jämställda”101. Ett exempel på denna stereotypa 

skildring förekommer i LO-rapporten Facklig utbildning och integration; 

 

Mötet med en svensk fackklubb, med den svenska demokratin och 
mötestekniken kan verka främmande. Risken är också stor att en 
medlem med andra fackliga och politiska traditioner råkar bryta mot 
skrivna eller oskrivna regler; man säger fel saker vid fel tillfälle och 
blir bemött därefter102. 

  

Här kopplas således tecknet ”invandrare” samman med tecknen främmande kultur, 

skillnad och främmande för svensk demokrati.  

 

4.2.2. Problem. 
 

Artikulationen om invandrare görs ofta med fokus på hot, brister och problem, där 

”invandrare” exempelvis anses utgöra ett allmänt hot mot och problem för ”svensk 

kultur” och välfärd103. Att människor som invandrat från ett annat land förknippas 

med lägre intelligens, språkliga brister, otillräcklig kulturell sofistikering och 

bristande social kompetens har också uppmärksammats i en mängd diskurser104. I LO: 

s texter som berör invandring och invandrare förekommer emellertid ofta en 

medvetenhet och problematiserande inställning till texternas komplicerade ändamål 

angående integration, mångfald osv. Formuleringar som i de tre följande exemplen, 

tyder på insikter om postkoloniala problemställningar;  

 

Fram till de senaste åren har forskningen i huvudsak varit 
koncentrerad på förklaringar på arbetsmarknadens utbudssida, det 
vill säga att det skulle vara egenskaper hos de invandrade själva som 
skapar svårigheter på arbetsmarknaden. De egenskaper som nämns 
är bristande kunskaper i svenska språket, låg utbildningsnivå, stort 
kulturellt avstånd, socialbidragsberoende och bristande tillgång till 
nätverk. När det gäller dessa individuella egenskaper finns inget stöd 
i forskningen för att låg utbildningsnivå, stort kulturellt avstånd eller 

                                                
101 Ibid., s. 84 
102 Facklig utbildning och integration, s. 10, 2002, LO 
103 Det blågula glashuset, s. 199  
104 Essed Philomena, Vardagsrasism, s. 79 i Bortom vi och dom SOU2005:41, (red.) Kamali, de los 
Reyes 
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socialbidragsberoende skulle vara orsaken till de stora 
sysselsättningsskillnaderna105.  

 

Ogenomtänka politiska insatser för att minska den etniska 
segregationen kan ha som bieffekt att stämpla invandrare som 
”problem” och därigenom snarast bidraga till en ökad segregation. 
Detta kan självfallet också gälla denna rapport106.  

 
Vissa menar att man bör avskaffa begreppen invandrare och personer 
med utländsk bakgrund, eftersom de bidrar till en uppdelning av 
människor och i värsta fall till stämpling och stigmatisering. Här är det 
dock mycket viktigt att slå fast att i brist på kunskaper och fakta får 
istället de svepande felaktiga generaliseringarna, vanföreställningarna 
och myterna fotfäste och kan breda ut sig107. 

 

Trots detta är det emellertid ibland möjligt att, i samma texter, uppmärksamma 

föreställningar som frångår dessa insikter. Denna studies material avser texter som 

alla berör diskursen om invandrare, oavsett ämnesområde. Trots denna vida 

materialbestämning går det att se ett mönster i det att LO: s texter främst berör 

problem i diskursen om invandrare. Segregation och hög arbetslöshet är några (vilka 

behandlas nedan), som i en del texter dessutom anses generera andra, så som minskad 

tillväxt och välfärd i Sverige. I dokument som berör arbetskraftsinvandring 

uppmärksammas också problem om social dumpning, lönespridning, svagare tillväxt 

osv. Jag inser att fackliga texter, liksom andra politiska dokument, gärna är 

problemorienterade vilket gör att det vid detta faktum inte bör läggas för stor vikt. Det 

är först när ”invandrarna” anses vara själva problemet eller orsaken till problemet, 

som en sådan tes kan styrkas. Nedan förekommer exempel på detta. 

 

4.2.2.1 Segregering. 

 

Rosengård är en egen värld på många sätt108. 

 

Segregationen i samhället behandlas bland annat i rapporten Att invandra på 

arbetsmarknaden. Rapportens ger ”invandrarna” den centrala positionen i detta 

avsnitt. 

 
Segregation är något oönskat. Om en grupp invandrare gör goda 
inkomster genom att arbeta i en viss samhällssektor talar vi ogärna om 

                                                
105 Den nya underklassen – utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden, s. 7-8, LO, 2003 
106 Att invandra på arbetsmarknaden, s. 21, 2000 LO  
107 Integration 2004, s. 18-19, 2004, LO 
108 Jämlikhet – vägskäl och vägval, s. 67, 2004, LO 
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segregation även om resultatet långsiktigt kan bli inlåsning och en i 
högsta grad oönskad segregation109.  
 
Studiemotiverade och studieförberedande insatser är viktiga eftersom 
det fortfarande finns många utrikesfödda med låg utbildningsnivå och 
diskrimineringen på arbetsmarknaden gör det svårare för invandrare att 
få ett jobb motsvarande sin utbildning110. 

 

Rapporten tycks uppfatta segregation som ett problem för de Andra, en 

”invandrarfråga”. Segregationen mäts genom invandrarens möte med svenskar och en 

problematisering om ”inlåsta” svenskar görs inte. Att enbart ”svenskar” arbetar i en 

viss sektor uppfattas således inte som segregerande. Detta kan exemplifiera hur 

dikotomin svensk/invandrare gör ”invandraren” till ett problem som finns i samhället 

men som inte tillhör samhället - någonting som måste ”lösas”. Ansvaret tycks vidare 

ligga på invandrarna, vilket exemplifieras i det andra stycket. Studier för 

”utrikesfödda” anses vara lösningen på en diskriminering som bedöms vara beständig 

och oföränderlig på arbetsmarknaden och som ”invandrarna” därför bör anpassa sig 

till. Dessutom görs ett antagande om att ”invandrare” generellt är lågutbildade och 

okvalificerade och därför behöver vidare utbildning för att klara konkurrensen om 

arbete.  

I senare rapporter är retoriken dock mer nyanserad och segregation anses vara ett 

problem för hela samhället. I policydokumentet LO-plattform låter det så här; 

 

Det är samhället och arbetslivet som behöver bli mer integrerade och 
utvecklande för alla. Människor ska inte mekaniskt forceras in i 
samhället som om de vore muttrar i en maskin. LO tar avstånd från 
assimilationstankar som kan innebära att människor ska behöva 
frånsäga sig sin identitet genom att tvingas t ex. ta avstånd från sitt 
namn, sitt ursprung, sin religion, sitt modersmål, sitt utseende för att 
kunna bli accepterade och delta i samhällsgemenskapen på lika villkor. 
En påtvingad assimilation strider mot övertygelsen om alla människors 
lika värde och lika rätt och berövar såväl människor som arbetslivet 
och samhället värdefulla utvecklingsmöjligheter111.  

 

Vidare skriver man i rapporten Jämlikhet – välskäl och vägval så här: 

 

Att stora grupper av invandrare drabbas av låga inkomster, stärker 
segregation och utanförskap. Ett samhälle uppdelat i ”vi och dom” har 
fått en grogrund vilket går på tvärs mot en strävan efter ökad 
jämlikhet112. 

 

                                                
109 Att invandra på arbetsmarknaden, s. 20, 2000 LO  
110 Ibid., s. 15 
111 LO-Plattform, s. 9, 2004, LO  
112 Jämlikhet – vägskäl och vägval, s. 131, 2004, LO 
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Det är följaktligen möjligt att se en ökad förståelse av postkolonial kritik i senare 

rapporter angående segregation, men om en generell ökad problematisering av 

framställningen av ”invandrare” skett under den senare delen av tidsperioden är ännu 

för tidigt att fastställa. 

 

4.2.2.2 Arbetslöshet 
 

Förutom segregation uppmärksammas problemet med den höga arbetslösheten bland 

”invandrare”. Här är man ibland kritisk, men emellanåt reduceras den egna rollen och 

”invandrarna” anses istället ensamt ansvariga. Nedan ser vi exempel på det 

förstnämnda; 

 

Bland både kvinnor och män som kommit till Sverige från länder 
utanför Norden under de senaste tio åren, eller ännu tidigare, är det 
mycket tydligt att det finns stora grupper högutbildade som idag inte 
får använda sina kunskaper i tillräcklig omfattning, genom att de av 
olika skäl inte får arbetsuppgifter som motsvarar deras utbildning. 
Detta är ett stort slöseri med resurser, sett både från den enskildes och 
samhällets synpunkt. Omvänt kan dessa grupper, i en situation med en 
allt mer ökad brist på välutbildad arbetskraft, ses som en stor tillgång 
och möjlighet113. 

 
Ovan målas en nästan självkritisk bild upp, som skiljer sig från rapporten som ovan 

fick representera LO: s syn på segregering, vilken framhävde många ”utrikesföddas” 

låga utbildningsgrad. Tecknet ”invandrare” kopplas dessutom samman med ”resurs”, 

”tillgång” och ”möjlighet” som därmed kompletterar ekvivalenskedjan.  

I rapporten Jämlikhet – vägskäl och vägval nedan, är diskriminering däremot inte 

huvudförklaringen till den höga arbetslösheten bland invandrare; 

 
Det går att förklara den högre arbetslösheten utifrån att många varit 
flyktingar och har en mer utsatt position och sämre förutsättningar än 
andra grupper, men ren diskriminering är också en viktig 
förklaringsfaktor114.  

 

Här betonas istället främst invandrares (här: flyktingars) sämre förutsättningar. Man 

syftar troligen på den kortare tid som flyktingar befunnit sig i Sverige, vilket utan 

tvivel kan utgöra en sämre förutsättning för chansen att få jobb. Men exempel där 

”invandrarens egenskaper” anses vara anledningen till den höga arbetslösheten, blir 

                                                
113 Rapport Integration 2004, s. 30, 2004, LO 
114 Jämlikhet – vägskäl och vägval, s. 64, 2004, LO 
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tydligare i andra exempel. Nedan diskuteras den sjunkande arbetslösheten bland 

”invandrare”; 

Siffrorna säger ingenting om det vi ser är en hållbar integration på 
arbetsmarknaden, dvs. om invandrarna står bättre rustade att möta 
nästa lågkonjunktur eller om invandrare då åter kommer att vara 
arbetslösa i större utsträckning än infödda svenskar115.  

 

Även här tycks ansvaret för ”invandrarnas” höga arbetslöshet ligga på den egna 

gruppen. Med formuleringen ”om invandrarna står bättre rustade” antyder texten att 

det är ”invandrarna” som lider brist på de kvaliteter som krävs för att få ett jobb. 

Nedan görs en tydligare skillnad som bygger på en kulturessentiell föreställning om 

”svenskars” och ”invandrares” skillnader i kompetens och kvalitet;  

 
En sysselsättningspolitik för en hållbar integration måste kunna 
kompensera för skillnader i ”humankapital” mellan infödda svenskar 
och invandrare116.  

 
Argumentationen ovan är ett exempel på en hierarkisk uppdelning mellan ”svenskar” 

och ”invandrare”, vilken baseras på en tanke om att svenskar besitter ett större 

”humankapital” än människor som invandrat till Sverige. För att kunna mäta 

”invandrarnas” kunskaper föreslår rapporten (nedan) en metod som, förutom 

validering av betyg, också ska mäta ”invandrarnas” samarbetsförmåga - en metod som 

knappast är obligatorisk för en ”svensk” arbetssökande; 

 

Individen skall genomgå ett kompetensprov där förmågan att uppfatta 
helheten i arbetet och teoretiska grundkunskaper samt annan 
kompetens som samarbetsförmåga, kommunikation osv. belyses117.  

 

Här framställs ”invandrarna” som en grupp med otillräckliga kunskaper vilka måste 

ifrågasättas. Genom att införa ett prov på invandrares samarbetsförmåga och 

möjlighet att ”uppfatta en helhet”, görs en åtskillnad mellan svenskars och 

invandrares kunskaper inom denna premiss, eftersom ”svenskars” samarbetsförmåga 

inte behöver testas. Svenskar tycks således besitta denna förmåga – enbart i egenskap 

av att vara svensk, medan ett invandrarskap snarast är belastande och handikappande. 

Det finns följaktligen en tanke om en essentiell skillnad mellan svenskar och 

invandrare här. 

                                                
115 Att invandra på arbetsmarknaden, s. 30, 2000, LO 
116 Ibid., s. 60 
117 Ibid., s. 77 
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 I samma rapport förklaras också den höga arbetslösheten bland invandrare med 

följande argument; 

 

Inför det mörka arbetsmarknadsläget har många invandrare avstått från 

att söka jobb118. 

 

Detta antagande görs utan att något undersökningsmaterial redovisas och tycks gälla 

den (till synes) homogena invandrargruppen till skillnad från gruppen arbetslösa 

”svenskar”. Påståendet att ”många invandrare” har avstått från att söka jobb, kan 

tolkas som en syn på invandraren som lat och passiv och ger en bild av att 

”invandrarna” själva är orsaken till gruppens höga arbetslöshet. 

 

Vidare visar ekvivalenskedjan att arbetsmarknadspolitiska argument om ”allas lika 

värde och rätt” inte innefattar ”invandrare” i lika stor grad som andra grupper i 

samhället. Istället kopplas det centrala tecknet samman med ekonomiska sådana. Det 

tycks krävas ekonomiska termer för att läsarna ska förstå hur ”vi” kan tjäna på att ta 

tillvara invandrarnas kompetens. Tecknet ”invandrare” ges associationen ”resurs”; 

 

Om det går att komma tillrätta med diskriminering och andra hinder på 
arbetsmarknaden, skulle de som invandrat kunna innebära en mycket 
viktig tillväxtkraft för Sverige. De samhällsekonomiska vinsterna är 
stora av att ta tillvara på den resurs som invandrarna är119. 
 
Invandringen till Sverige under 1990-talet, främst 
flyktinginvandringen, bidrog till en ökande andel yngre i 
befolkningen. Det var positivt ur tillväxtsynpunkt120. 

 
Samma koppling görs i rapporten Den nya underklassen – utrikes födda på den 

svenska arbetsmarknaden; 

 

Dessutom kommer det att bli svårt att klara den gemensamma 
välfärden, om vi inte förmår att ta till vara kompetens och arbetsvilja 
hos alla som bor i Sverige121. 

 
I dessa exempel ses ”invandraren” alltså som en tillgång och tecknet ges således ännu 

en association i ekvivalenskedjan. Denna är en stundtals konkurrerande, med tidigare 

redovisade skildringar, bild av ”invandraren”, vilket sammanfattar föreställningen om 

”invandraren” inom arbetslöshetsdebatten.  
                                                
118 Ibid., s. 10 
119 Jämlikhet – vägskäl och vägval, s. 65, 2004, LO 
120 Ibid., s. 59 
121 Den nya underklassen - utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden, s. 2-3, 2004, LO 
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4.2.3. ”Invandrarföretag” 

 

I några rapporter diskuteras fenomenet ”invandrarföretag”, som inte närmare 

definieras, men som i stor utsträckning tycks skilja sig ifrån det ”typiska” (svenska) 

företagandet. 

Många invandrare blir egenföretagare men därmed ofta inlåsta i 
företag med skuldsättning, låga inkomster och långa arbetsdagar. 
Kunskaperna om de långsiktiga effekterna av starta-egetbidragen är 
begränsade. Innebär dessa att samhället subventionerar uppkomsten av 
svaga företag som kommer att ha svårt att erbjuda anställningsvillkor 
enligt kollektivavtal och antagligen också i fortsättningen kommer att 
vara beroende av samhällsstöd i olika former?122.  
 
Det finns inte mycket samlad statistik kring invandrarföretagens 
ekonomiska styrka. Det dominerande intrycket är att det finns en stor 
grupp finansiellt och konkurrensmässigt svaga företag bland 
invandrarföretagen123. 
 

 

Exemplen representerar flertalet generaliserande stereotyper. Genom uttrycket 

”många invandrare” i första stycket – där inga siffror redovisas – görs ett antagande 

att ”invandrare” över lag inte är lämpade att driva företag. ”Invandrarna” betraktas 

som inkompetenta och oinformerade (lider brist på kunskaper om starta-eget bidrag) 

och oförmögna (att upprätthålla ett lönsamt företag och att tjäna pengar). Dessa 

människor uppfattas följaktligen som bidragstagare, en belastning för samhället, hot 

mot de svenska kollektivavtalen och den solidariska lönepolitiken då invandrarna 

”antagligen också i fortsättningen kommer att vara beroende av samhällsstöd i olika 

former”. Formuleringarna ovan är också exempel på en dikotomisk uppdelning 

mellan vi och dom. Det olyckliga bruket av termen ”invandrarföretag” bekräftar 

subjektpositionens underordnade ställning, då dessa måste definieras som just 

”invandrarföretag”, vilka således avviker från normföretagen, vilka implicit är ”de 

svenska”. ”Invandrarföretag” tycks därmed belastas med problem avskilda från 

”svenska” företagares. Genom att ”invandrarna” definieras i dessa termer, kan ett ”vi” 

- avskilt från dessa brister och problem - reproduceras.  

Vidare grundar sig det andra stycket ovan på ett så kallat ”intryck”, vilket är en 

tvivelaktig källa för seriösa slutsatser. Stycket är därför ett exempel på en 

generalisering. I diskussionen om ”invandrarföretagen” kan man vidare läsa; 

                                                
122 Att invandra på arbetsmarknaden, s. 16, 2000, LO 
123 Ibid., s. 46 
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Ofta är det invandrarna som hamnar i den sektor av svaga företag – 
som anställda eller som arbetsgivare124.   

 
Ur facklig synvinkel är det ett problem om det finns företag som inte 
ekonomiskt klarar av att anställa till avtalsenliga arbetsvillkor. I en 
fungerande markandsekonomi, och som ett resultat av en solidarisk 
lönepolitik, bör sådana företag förbli enmansföretag eller konkurreras 
ut och personal och arbetsgivare arbeta med något annat125.  

 
I exemplet görs ”invandrarna”, med sina ”svaga” företag, till ett hot mot vårt 

solidariska system. I rapporten Migration och arbetsmarknad diskuteras också detta 

problem, men bekymret tycks då i större grad bestå av en allmän kritik av 

uppkomsten av privata företag som utmanar den svenska välfärden. 

 

En konkurrensutsättning som driver en sådan här utveckling, där 
villkoret för arbete är eget företag, gynnar knappast svensk ekonomisk 
utveckling126. 

 

 

4.2.4. Arbetskraftsinvandring.  
 
Att migrera till ett annat land medför oundvikligen kostnader och 
risker särskilt för den enskilde. Samtidigt som arbetskraftsinvandring 
oftast framställs som en god ekonomisk affär för det offentliga. Att 
lämna sitt hemland för ett arbete utomlands kräver kanske att 
arbetstagaren säljer ägodelar och hem eller skuldsätter sig för att ha 
råd med resan, eller lämnar en familj hemma. Sociala och ekonomiska 
kostnader samt risken att inte få igen sitt satsade (rese-)kapital och 
förlorat fotfäste på hemmamarknaden innebär en uppoffring från 
arbetstagarens sida. Risken att bli lurad av ohederliga arbetsgivare och 
via okunskap om lokal praxis, vilket kan göra migreringen till en dålig 
affär för arbetstagaren. LO ser ett problem i att den enskilde bär en för 
stor del av risken själv. Likvärdiga villkor kan bara uppnås genom 
riskdelning. Risken ska därför delas solidariskt av arbetstagare, 
arbetsgivare och det offentliga127.   

 

 

Rapporten Migration och arbetsmarknad är det dokument som främst behandlar 

arbetskraftsinvandring. Denna berör diskursen invandrare och invandring på ett, 

ibland, annorlunda sätt än de övriga områdena, då ”invandraren” här får en något mer 

aktiv roll då denne inte främst ses som arbetslös och bidragstagande.  

                                                
124 Ibid., s. 47 
125 Ibid., s. 46 
126 Migration och arbetsmarknad, s. 22, 2006, LO 
127 Ibid., s. 18 
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I arbetskraftsinvandringsdiskussionen fungerar tecknet ”välfärd” som nod, vilket de 

andra tecknen förhåller sig till, så också invandrartecknet. Vi ska se att denna relation 

påverkar artikulationen om ”invandrare”. Bland annat förorsakar förhållandet en 

tydlig dikotomisk uppdelning, där invandrarna hotar att upplösa ”det svenska”, 

rättvisa arbetsmarknadsklimatet. Även inom denna debatt har van Dijk tillfört 

beaktansvärda konklusioner i sin forskning kring elitdiskurser. Denne menar att 

kombinationen av positiv självframställning med negativ framställning av ”de andra” 

är kännetecknande. De argument han uppmärksammar i arbetskraftsinvandrings-

debatten berör hotet mot ”vår” välfärdsstat, arbetsmarknad och västerländska kultur 

samt idén om att ”invandrarna” i själva verket borde stanna hemma för att på så sätt 

bidra till uppbyggnaden av ”sin egen kultur” samt besparas rasismen i vårt land128. 

LO: s resonemang tenderar att beröra liknande punkter, främst kring hotet mot vår 

välfärd. Nedan ges exempel på sådana argument;  

 
I och med att länder har olika kostnadsnivåer så skulle en helt 
oreglerad invandring innebära ett hot mot den svenska 
välfärdsmodellen129. 

 
Arbetskraftsinvandring kan dock sänka omvandlingstakten i ekonomin 
om den främst ger tillskott till branscher med svag 
produktivitetsutveckling. Det kan på sikt ge en svagare tillväxt130.  
 
En helt fri arbetskraftsinvandring utan föregående ställningstagande 
om brist förekommer, skulle alltså kunna innebära en risk för 
undanträngning av inhemsk arbetskraft i den mån den ekonomiska 
politiken inte svarar upp mot de förändrade förutsättningarna131.  

 

Hotet definieras dock inte explicit utgöras av ”invandrarna”, utan främst av en helt fri 

marknad. Van Dijks modell över elitdiskursernas kännetecken kan därför inte 

fullständigt förklara LO: s argumentation. 

 

De främsta vapen och instrument som LO framhåller i flertalet dokument, för att 

bevara en solidarisk arbetsmarknad, utgörs bland annat av anställningstrygghet och 

kollektivavtal. Detta gäller också i debatten om arbetskraftsinvandring; 

 

                                                
128 Van Dijk, Elitdiskurser och institutionell rasism, s. 124 i Bortom vi och dom SOU2005:41, (red.) 
Kamali, de los Reyes  
129 Migration och arbetsmarknad, s. 3, 2006. LO 
130 Jämlikhet – vägskäl och vägval, s. 69, 2004, LO 
131 Migration och arbetsmarknad, s. 12, 2006, LO 
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Vi värnar systemet med kollektivavtal för att vi vet att dessa utgör den 
enskilde arbetstagarens bästa skydd mot ekonomiska och sociala 
försämringar och diskriminering132. 

 

Emellanåt anser LO-rapporten dock att hotet med arbetskraftsinvandring är så stort, 

att inte ens kollektivavtal och andra regler som annars anses skydda arbetarna på den 

svenska arbetsmarknaden, räcker till;  

 
Konsekvensen av en ökad arbetskraftsinvandring kommer att bli 
mycket olika, beroende på om den är reglerad eller oreglerad. 
Motsättningar mellan grupper på arbetsmarknaden kan uppstå, även 
vid reglerad arbetskraftsinvandring133. 

 

De traditionella arbetsmarknadspolitiska regleringarna anses således inte längre räcka 

till för att hindra de ”motsättningar mellan grupper” som kan uppkomma vid 

arbetskraftsinvandring. Och hotet tycks inte stanna på arbetsmarknaden. I exemplet 

nedan utgör ”arbetskraftsinvandrarna” och deras rationella handlingar ett hot mot 

”vårt” generösa system; 

 

Ett land med utbredd arbetskraftinvandring blir mer attraktivt för dem 
som är beredda att migrera för att skaffa sig en sysselsättning. Ryktet 
om att landet ger möjligheter till arbete och inkomster sprider sig och 
strukturer för rekrytering etableras. Människor är rationella och 
kommer att ta den dörr in till Sverige som är öppen för just dem. Om 
de inte passar in i dörren för arbetskraftinvandring, kommer de om 
möjligt istället ta vägen genom asylsystemet134. 

 

Resonemanget tycks bygga på en tanke om att hur vi än gör, så kommer ”de” att 

anstorma ”oss”– antingen som arbetskraftinvandrare eller flyktingar. Formuleringen 

”om det är möjligt”, kommer arbetskraftsinvandraren att ”ta vägen genom 

asylsystemet” tyder på att bilden av arbetskraftsinvandraren är den, att det är en 

individ som är beredd att utnyttja vårt system för att komma in i landet.  

Debatten om arbetskraftsinvandring har sammanfattningsvis främst berört 

ekonomiska betänkanden och resonemang kring den svenska välfärden, där 

”invandraren” ses som ett hot mot densamma, medan de fyra analysområdena 

tillsammans uppmärksammat LO: s stundtals skiftande bild av ”invandrare”, vilket 

tydliggörs i den sammanfattande ekvivalenskedja som presenteras i följande avsnitt. 

 
                                                
132 Ibid., s. 2  
133 Långt borta och nära. 20 omvandlingstrender till 2010, s. 15, 2004, LO 
134 Migration och arbetsmarknad, s. 23-24, 2006, LO 



 43 

4.3. Sammanfattning och slutsatser. 
 

Ovan har artikulationen om diskursen invandrare i fackföreningen LO redovisats.  

Analysen visar att det emellanåt finns en medvetenhet i materialet om de problem 

som kan uppstå i att kategorisera och separat diskutera kategorin ”invandrare”. Vid en 

enkel läsning av materialet, utan postkoloniala glasögon, kan dokumenten därför 

uppfattas som reflekterande och rentutav ”neutrala” i sin framställning av 

”invandrare”. Med en kännedom om de postkoloniala idéerna och genom tillämpandet 

av diskursanalysens språkproblematisering, har det emellertid varit möjligt att göra en 

djupare läsning, vilken har möjliggjort en undersökning av förekomsten av stereotypa 

föreställningar i LO: s texter. Detta har åstadkommits genom läsning via s.k. 

ekvivalenskedjor, med antagandet att det går att påvisa hur människor tillskrivs 

specifika egenskaper genom att se hur tecknet ”invandrare” kopplas till andra tecken. 

I detta avsnitt kommer således talet om ”invandrare” i fackföreningen LO att 

redovisas. De följande tecknen har explicit kopplats till invandrare i materialet, och 

därmed bildat ekvivalenskedjor. Dessa är uppdelade i två oberoende kedjor, både för 

att tydligare återge negativa och positiva framställningar, men också för att påvisa att 

det förekommer två, ofta konkurrerande, skildringar av ”invandrare” i materialet.  

Ekvivalenskedjorna till tecknet ”invandrare” ser ut som följer: 

 

• Kompetens, resurs, förändring, arbetsvilja, tillväxtkraft, möjlighet, tillgång, 

internationalisering. 

• Främmande kultur, annorlunda, ”egen värld”, avvikande, motsättningar, 

skillnad, flykting, utsatt position, sämre förutsättningar, oförmögen, passiv, 

klassproblematik, främmande för svensk demokrati, brister, socioekonomiskt 

svaga, svårigheter, låg utbildningsnivå, beroende av bidragsstöd, begränsade 

kunskaper, brister i humankapital, arbetslöshet, segregation, begränsade, svaga 

företagare (finansiellt, konkurrensmässigt), ansvariga för samhällsproblem, 

problem, ogynnsam, samhällsekonomiskt oansvariga, skuldsatta, hot mot den 

svenska välfärdsmodellen, utnyttjare av systemet. 

 

Det bör dock påpekas att flertalet tecken i den nedersta kedjan hämtats ur material 

från år 2000. Då syftet inte varit en komparativ studie, har det kring detta faktum inte 
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fokuserats tillräckligt. En uppmärksamhet bör dock läggas därvid, och en eventuell 

fortsatt forskning kring fackföreningens invandrardiskurs bör beakta insikten. Att en 

ökad postkolonial förståelse skett mellan år 2000 och 2006, är alltså trolig. Trots detta 

förekommer ett överraskande stort antal föreställningar om invandrarskap som ett 

hinder, också i dokument publicerade efter år 2000.  

 

Sammanfattningsvis framkommer det i analysen en framställning av ”invandrare” 

som både en resurs och möjlighet i de arbetsmarknadspolitiska texterna av LO, men 

också i termer av problem, brister och hot mot det ”svenska” samhället. Dessutom 

förekommer det i dokumenten en reproducering av ”invandrare” som ”de andra”, 

vilket främst uttrycks genom en tanke om ”invandrare” som kulturellt annorlunda och 

stigmatiserade.  
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5. SLUTDISKUSSION. 
 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka förekomsten, användandet och 

projiceringen av ”invandrare” som ”de Andra” inom fackföreningen LO: s 

arbetsmarknadspolitik. Genom diskursanalytiska verktyg har det varit möjligt att 

genomföra en undersökning som observerar hur språket, genom kedjor mellan olika 

tecken, kan fungera strukturellt/institutionellt diskriminerande. Tillämpningen av 

diskursanalys gör det dock svårt att inta en sanningsposition och presentera en 

obestridligt ”korrekt” bild. Det väsentligaste som denna uppsats bidragit med är 

istället en applicering av ett postkolonialt perspektiv i en svensk kontext, vilken 

uppmärksammat förekomsten av diskriminering genom stereotypa föreställningar 

samt förståelsen att en diskursanalys kan skildra en sådan process.  

Framställningen av ”invandrare” i LO: s texter har varit studiens huvudfråga, vilken 

besvarats genom den ekvivalenskedja som redovisats i tidigare avsnitt. Här 

uppenbaras en stundtals tudelad bild av ”invandrare”, varav den ena kan kopplas till 

en postkolonial utgångspunkt. Det är därför möjligt att tala om förekomsten av 

kulturrasism och därmed institutionell/strukturell diskriminering, då bilden stundtals 

tenderar att stigmatisera och underordna människor med utgångspunkt i en 

kulturessentiell förståelse. Därmed bestyrks tidigare forskningsresultat om 

”invandraren” som den Andre. Denna bild tycks dock försvagas och en ökad 

förståelse av postkoloniala problem uppkommer under andra delen av tidsperioden.  

En intressant konklusion är också den, att materialets reproducering av ”invandrare” 

genererar en precisering av ”svenskhet” som i ett dikotomiskt förhållande får stå som 

motpol till det förstnämnda. På samma sätt som Edward Said påpekar att bilden av 

Orienten bidragit till definitionen av Europa genom dess motbild, bestäms ”det 

svenska” utifrån det som det inte är. Detta blir tydligast i LO: s diskussion om 

”invandrarföretag”. Genom denna formulering exkluderas ”svenskar” effektivt från de 

egenskaper och beskaffenheter som kännetecknar ett sådant företagande.  

 

Studien visar alltjämt att det är relevant att tala om postkoloniala strukturer i en 

svensk kontext. På så sätt kan ytterligare rasistiska tendenser lyftas upp och 

problematiseras – processer, vilket vi sett, också förekommer i liberala och 

demokratiska stater. 
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