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Abstract

The  present  study discusses  the  political  integration  of  immigrants  in  local  government  in  the 

muncipality  of  Växjö  from 1971 to  1991 in  the  form of  representation.  The  main  data  source 

consists of lists of people holding local commissions of trust in the various boards and committés 

appointed by the municipality council, as well as in the council itself. These data are then compared 

to population statistics from Statistics Sweden. Main findings of the study are that immigrants are 

insufficiently represented in relation to their proportion of the population. It is suggested that this is 

a result of structural discrimination and possibly insufficient socialisation. 
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1. Inledning

Denis  Frank  skriver  angående  arbetskraftsinvandringen  till  Sverige  under  efterkrigstiden  att 

”forskningen [...] kan delas upp i två olika riktningar. Å ena sida [sic!] […] invandringspolitiken 

och invandringsreglerna och hur dessa formats av vissa aktörer. Å andra sidan […] immigranterna1 

på arbetsmarknaden eller i arbetslivet”.2 Denna studie kommer dock inte att röra sig inom någon av 

dessa huvudinriktningar. Det förefaller att en viktig aspekt har förbisetts i fråga om immigranternas 

etablering  i  det  svenska  samhället,  nämligen  deras  integration  och  engagemang  i  det  politiska 

systemet  i  det  nya  landet.  Här  ska  sägas  att  denna  studie  inte  fokuserar  enbart  på 

arbetskraftsinvandring  utan  syftar  till  att  undersöka  den  politiska  integrationen  av  samtliga 

invandrargrupper  under  den  angivna  tidsperioden.  Med  politisk  integration  avses  politiskt 

engagemang inom det etablerade lokala politiska systemet, mer specifikt förtroendeuppdrag i Växjö 

kommuns nämnder, styrelser och andra externa funktioner. Även om denna studie inte fokuserar 

särskilt på arbetskraftsinvandring är anknytningen till denna stor, eftersom de personer som ankom 

till Sverige under perioden från andra världskrigets slut fram till mitten av 1970-talet i huvudsak var 

arbetskraftsimmigranter. Som Christer Lundh och Rolf Ohlsson förklarar kan man ”utifrån typen av 

invandring och den geografiska fördelningen dela in efterkrigstidens immigration i två faser”. Från 

krigsslutet till början av 1970-talet dominerade arbetskraftsinvandringen och därefter har inslagen 

av flykting- och anknytningsinvandring kommit att spela en allt större roll.3 Det är rimligt att anta 

att immigranter behövde en viss tid på sig i det nya landet innan politiskt engagemang blev aktuellt, 

varför  personer  som  arbetskraftsinvandrat  före  1971  kan  ha  aktiverat  sig  politiskt  under  den 

tidsperiod som studerats.

1.1 Avgränsningar och syfte

Syftet med studien är att redogöra för hur väl den politiska integrationen av immigranter utfallit i 

Växjö  Kommun under  perioden 1971 till  1991.  Den första  huvudsakliga  avgränsningen i  detta 

arbete är kronologisk. Valet har gjorts att fokusera på tidsperioden 1971 till 1991. En anledning till 

denna avgränsning är kommunreformen 1971, då Växjö stad, Bergunda kommun, Braås kommun, 

Furuby  kommun,  Mellersta  Kinnevalds  kommun,  Lammhults  kommun,  Rottne  kommun,  Östra 

torsås  kommun samt delar  av Moheda,  Linneryd och Väckelsång kommuner  slogs samman till 

Växjö kommun.4 Hade undersökningen innefattat såväl perioden före som efter sammanslagningen 

1 I denna studie används immigrant och invandrare växelvis som beskrivning av person född i utlandet och inflyttad 
till Sverige.

2 Frank, Denis. 2005.  Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen. S. 18.
3 Lundh, Christer & Rolf Ohlsson. 1999. Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring. 2:a reviderade upplagan. S. 

27.
4 Ivarsson, Tore. 1992. Kommunernas släktträd. Sveriges kommuner 1863-1992. S. 55f. 
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skulle  möjligheten  till  jämförelse  mellan  distributionen  av  personer  med  potentiellt  utländskt 

ursprung vid olika tidpunkter begränsats. Den andra anledningen till detta val av avgränsning är att 

material  från  Växjö  stad  under  perioden  1944-1954  redan  studerats  i  ett  tidigare  arbete  med 

liknande inriktning, vari det konstaterades att politisk integration av finska immigranter samt delvis 

andra grupper under den perioden i princip ej ägde rum.5 Detta hör dessutom samman med tanken 

om att den första vågen invandrare efter andra världskriget bör ha hunnit rota sig i det svenska 

samhället vid den undersökta periodens början, 1971. Slutligen avslutas studien 1991 eftersom året 

innebär  slutet  på  en  mandatperiod,  samt  att  en  tjugoårsperiod  innehåller  tillräckligt  många 

mandatperioder att större förändringar över tid kan spåras.

1.2 Metod och material

Som huvudsaklig metod för att identifiera immigranter bland de folkvalda litas till ett kvantitativt 

studium av förteckningar över förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser i Växjö 

kommun under perioden 1971 till 1991. Sammanlagt rör det sig i fråga om detta källmaterial om en 

genomförd undersökning av 5355 huvudsakliga poster där förtroendevalda omnämns, samt flera 

hundra kompletteringar, uppdelat på sju mandatperioder.6 Personer i dessa data som bedöms som 

med utländsk härkomst klassificeras utifrån kön, uppdrag, partitillhörighet, uppdragsart och möjligt 

regionalt ursprung. Därefter anonymiseras de genom att betecknas med en bokstav som indikerar 

partitillhörighet och en siffra beroende på vilken person i ordningen de är från sitt parti.

Personer  med  en  möjlig  utländsk  bakgrund  identifieras  genom  namn  och  den  möjliga 

utländska bakgrunden stärks sedan genom undersökning av personnummer. Tack vare det svenska 

personnummersystemets  tidigare  uppdelning  i  sifferserier  beroende  på  födelseort  kan  personer 

födda i utlandet (eller utländska medborgare födda i Sverige) i många fall identifieras om tillgång 

till  personnummer finns.  Personnummer med inledande kontrollsiffror  slutsiffrorna 930 till  999 

tilldelades före 1990 ofta dessa personer.7 Det ska erkännas att denna metod inte är helt tillförlitlig 

för all form av migrations- och integrationsforskning, eftersom barn till dessa immigranter ej kan 

identifieras  med  metoden.  Vidare  hände  det  att  invandrare  tilldelades  kontrollsiffror  från  andra 

nummerserier:  ”Utöver  de  nummer  som  var  reserverade  för  Riksskatteverket  hade  RSV även 

tillgång till alla nummer som inte gått åt för de olika länsstyrelsernas tilldelning. En person som 

invandrade  kunde  därför  få  ett  personnummer  som  pekade  på  vilket  län  som  helst.”8 Andra 

5 Boberg, Per. 2009. Finnish Immigration, Political Activity and Representation in Kronoberg and Växjö 1944-1954.
6 Växjö Kommunarkiv (hädanefter VKA). Förteckningar över förtroendevalda 1971 till 1991.
7 Statistiska Centralbyrån. 2007:1. Personnummer – dess konstruktion och hantering inom Statistiska Centralbyrån.  

S. 9.
8 Ibid.

2



nummerserier som var reserverade för Riksskatteverket var 650-659 samt 740-749.

Kombinationen av avlästa personnummer samt namn ger dock en större tillförlitlighet till 

invandrarbakgrund än att basera undersökningen enbart på namn. Huvuddelen av personerna som 

påträffades i registren hade de inledande slutsiffrorna 27 och 28 vilket indikerar regionen kring 

Växjö. Att systemet med regionindelade personnummer upphörde 1990 har vidare liten betydelse 

eftersom denna studie endast sträcker sig fram till 1991. Det måste ses som av låg sannolikhet att 

det  under denna tvåårsperiod tillkommit personer som såväl tilldelats  personnummer som blivit 

medborgare för att sedan kandidera till politiska uppdrag. 

Vad personnumren ej ger information om är immigranternas ursprungsland. Här kan namnen 

ge  en  rätt  tydlig  indikation  eftersom det  är  sannolikt  att  immigranter  från  Sveriges  närområde 

(Skandinavien,  Finland,  Tyskland  samt  Central/Östeuropa)  var  den  huvudsakliga  gruppen.  Till 

exempel är det typiskt för skandinaviska namn att sluta på -sen, liksom finska efternamn ofta kan 

sluta  på  -nen,  -inen,  -nanen,  sydösteuropeiska  namn  på  -ic,  -vic,  och  så  vidare.  Liknande 

karaktärsdrag  finns  för  förnamn.  Ett  särskilt  tydligt  exempel  är  könsbestämd  slutvokal  på 

östeuropeiska kvinnonamn, likaväl som exempelvis ändelserna -itj och -ova på vissa östeuropeiska 

så kallade patronymikon beroende på könstillhörighet. Eftersom observerade personers namn har 

anonymiserats kan dock inte de karaktärsdrag som bestämde möjligt ursprung öppet redovisas.

En möjligen komplicerande faktor är namnbyten. Dessbättre hör det inte till det vanliga att 

förnamn också ändras; huvudanledningen bör vara giftermål eller liknande. Även om efternamnet 

skulle ändrats hos en undersökt person talar personnumret samt förnamnet med rimlig sannolikhet 

för möjlig identifikation av personen.

I  denna  första  undersökning  identifieras  även  fyra  faktorer  utöver  en  möjlig 

immigrantbakgrund:  uppdrag,  uppdragsart,  partitillhörighet  och kön. Ålder  är  en mindre central 

faktor eftersom grundmaterialet inte ger uppgifter om när personen invandrade till Sverige och hur 

lång tid som låg mellan detta och personens politiska aktivitet.

Det andra centrala kvantitativa materialet i denna studie är Statistiska Centralbyråns statistik 

över folkmängden i Växjö under nämnd tidsperiod.9 Syftet med att redogöra för denna information 

är  att  kunna presentera hur stor andel  av befolkningen de förtroendevalda utgjorde under varje 

enskild mandatperiod. Statistiken är hämtad från SCB:s statistikdatabas och sökningen har gjorts 

efter  årtal  och  kön.  Denna  statistikdatabas  användes  även  för  att  finna  statistik  över  utländska 

medborgare bosatta i Växjö under perioden 1973 till 1991. Även denna statistik presenteras sorterad 

efter årtal och kön. 

9 Statistiska Centralbyråns statistikdatabas (hädanefter SCB-SDB). Folkmängd efter region, kön och tid: 0780 Växjö, 
1971-1991
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Det  optimala ur  statistikhänseende hade  varit  att  kunna använda statistiken över  antalet  utrikes 

födda i Växjö under den undersökta perioden. Med sådan statistik hade det varit möjligt att dra 

slutsatser över den totala gruppen immigranter och deras representationsgrad. Dessvärre finns denna 

statistik  inte  i  någon  publikation  från  Statistiska  Centralbyrån,  ej  heller  finns  den  i  dess 

statistikdatabas. Eftersom statistiken över antalet utländska medborgare finns går det dock att dra 

slutsatser  om invandrares  politiska  integration  ändå,  i  synnerhet  som denna grupp inkluderas  i 

gruppen  utrikes  födda.  Visar  resultaten  att  den  mindre  delgruppen  utländska  medborgare  är 

underrepresenterad innebär detta nämligen att gruppen utrikes födda är än mer underrepresenterad.

1.3 Hypotes och forskningsfrågor

För att uppnå studiens syfte att redogöra för den politiska integrationen av immigranter i Växjö 

Kommun under den undersökta  tidsperioden krävs tydligt  formulerade frågor  och hypoteser  att 

arbeta  utifrån.  Med  tanke  på  att  andra  studier  visat  på  en  klar  underrepresentation  bland 

immigranter i det politiska livet10 arbetas det i denna studie utifrån följande hypotes:

• att  personer  med  potentiell  immigrantbakgrund  under  perioden  1971  till  1991  är 

underrepresenterade i det politiska livet i Växjö i förhållande till sin andel av befolkningen.

Till följd av hypotesen uppkommer tre huvudsakliga forskningsfrågor som behöver besvaras:

• Vilka möjliga orsaker finns till eventuell avvikande representation och politisk integration i 

förhållande till befolkningen i övrigt och är bristen på politisk integration i så fall ett resultat 

av strukturell diskriminering?

• Förekommer skillnader beroende på immigranternas könstillhörighet?

• Vilka skillnader förekommer mellan partierna i fråga om invandrarrepresentation?

2. Forskningsläge

Tidigare studier inom ämnet politiskt engagemang och delaktighet hos invandrare finns att tillgå. 

Demokratiprojektets  i  Umeå  slutrapport  är  en  tydlig  beskrivning  av  strukturella  problem  med 

invandrares politiska engagemang samt en beskrivning av möjliga orsaker till att detta är bristande.

En  tydlig  tendens  är  rådande  för  den  period  denna  studie  avser  och  något  som  kan 

observeras även idag: invandrares politiska engagemang via röstsedeln är  betydligt  lägre än för 

befolkningen i  övrigt.  Även om det  under  tiden mellan 1976 och 1998 skedde en minskning i 

valdeltagande  hos  infödda  svenskar  var  valdeltagandet  bland  invandrare,  såväl  svenska  som 

utländska medborgare, i kommunvalen i Sverige betydligt lägre än hos befolkningen i övrigt. Jabar 

10 Se avsnitt 2.
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Amin redogör för siffror från SCB över valdeltagandet i kommunvalen i Sverige 1976 till 1998 där 

det visar sig att cirka 60 procent av de invandrade röstberättigade röstade i valet 1976. Därefter 

skedde en successiv minskning av valdeltagandet som inte stod i proportion till valdeltagandet hos 

befolkningen i övrigt. Således var deltagandet vid tidpunkten för vår studies slut, valet 1991, endast 

cirka 40% hos gruppen utländska medborgare.11 Det  minskande valdeltagande bland invandrare 

måste ses som ett tecken på problem med den politiska integrationen. 

Amin konstaterar mer konkret vad gäller denna studies specifika undersökningsområde att 

utrikes födda ledamöter i olika politiska församlingar var underrepresenterade i Sverige även 1994 

och 1998.12 År 1994 var enligt denna statistik 11 procent av de röstberättigade till kommunal- och 

landstingsvalen  utrikes  födda,  medan  representationsgraden  i  hela  riket  endast  uppgick  till  4,7 

procent vad gällde kommunfullmäktigeledamöter, 4,4 procent gällande landstingsledamöter och 2 

procent  gällande  riksdagsledamöter.  1998  hade  dessa  tal  för  riket  ökat  till  5,4  procent  i 

kommunfullmäktige, 5,7 procent i landstingsfullmäktige och stannat kvar på 2 procent i riksdagen.13 

Amin redogör även för ”[ö]vrigt samhälleligt engagemang bland de utrikes födda” och konstaterar 

att  det  även  där  är  lägre  än  genomsnittet  för  hela  befolkningen.  Politiska  partier,  fackliga 

organisationer,  boendeföreningar,  kvinnoorganisationer,  aktieägarorganisationer,  freds-

organisationer, lokala aktionsgrupper och konsumentkooperativ tas upp. I samtliga fall kan man se 

att  högre andelar  av de infödda svenskarna  har  förtroendeuppdrag än naturaliserade svenskar.14 

Även lokala data för Umeå redovisades i detalj i rapporten. Den visar att representationen av utrikes 

födda  i  kommunens  folkvalda  församlingar  ökade  från  mandatperioden  som inleddes  1994  till 

perioden  med  start  1998  men  att  immigranter  fortfarande  var  underrepresenterade.15 

Könsfördelningen berördes och det konstaterades att männen hade en högre representationsgrad än 

kvinnor även trots en ökning hos båda könen mellan dessa perioder. Förutom detta undersöktes 

ursprunget  hos  de  utrikes  födda.  Man  kan  här  konstatera  att  Norden  var  det  vanligaste 

ursprungsområdet 1994, men att utomeuropeiskt föddas engagemang hade ökat och var vanligast 

1998.16

Lundh  &  Ohlsson  redogör  för  invandringen  under  modern  tid  från  såväl  ett 

historisk/statistiskt  perspektiv  som ett  arbetsmarknads-  och  invandringspolitiskt  perspektiv.17 De 

beskriver övergången för Sverige från att vara ett emigrationsland till att bli ett immigrationsland på 

11 Amin, Jabar (red.). 2000. Invandrarna och politisk integration. S. 33.
12 Ibid., s. 29. 
13 Ibid.
14 Ibid., s. 37.
15 Ibid., s. 60f. 
16 Ibid., s. 66.
17 Lundh, Christer & Rolf Ohlsson. 1999.
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1930-talet,  krigsflyktingvågen, efterkrigstidens arbetskraftsinvandring och det följande skiftet till 

flykting- och anknytningsinvandring på 1970-talet. Därutöver beskrivs den minskande invandringen 

från  Norden  samt  Väst-  och  Sydeuropa  och  den  samtidigt  ökande  andelen  immigranter  från 

Östeuropa  och  ”tredje  världen”.18 Vad  invandrarpolitiken  beträffar  menar  man  att  ett 

”kulturpluralistiskt  perspektiv  […]  kom att  ligga  till  grund  för  invandrarpolitiken”  efter  1975. 

Lundh & Ohlsson menar  att  denna  politik  ”kan sägas  ha haft  ett  dubbelt  syfte”  och  pekar  på 

relationen  mellan  en  assimilationsinriktad  linje  av  ”inslussning  och  anpassning  i  det  svenska 

samhället” kontra möjligheterna för minoritetsgrupper att  ”bibehålla och utveckla sitt  språk och 

kulturella arv”.19

Statens offentliga utredningar (SOU) är en närliggande källa när det gäller tidigare studier 

över  politisk  integration.  I  SOU 2006:79 presenteras  slutbetänkandet  av  Utredningen om makt, 

integration  och  strukturell  diskriminering.  Utredningens  uppdrag  var  att  ”identifiera  strukturell 

diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet och analysera mekanismerna bakom den 

och dess konsekvenser för makt och inflytande samt allmänt dess konsekvenser i förhållande till de 

integrationspolitiska  målen”.20 I  slutbetänkandet  utpekas  en  mängd  olika  orsaker  till  strukturell 

diskriminering, exempelvis partiinterna rutiner ”som gynnar redan etablerade medlemmar” såsom 

provval, där möjliga fördomar bland partimedlemmar missgynnar utrikes födda personer. En annan 

möjlig orsak som anförs är inom partierna etablerade strukturer i form av ”underrepresentation på 

andra  strategiska poster”.21 Skepsis  mot  ”särorganisering”,  det  vill  säga exempelvis  partiinterna 

invandrarorganisationer,  anförs  också  som en  möjlig  grund  till  strukturell  diskriminering,  samt 

exempel från studier som visar på att ”svenskar” blir allt mer överrepresenterade ju högre upp i 

hierarkierna  man  kommer.22 Utredningens  slutbetänkande  pekar  också  på  fördomar  som  en 

huvudsaklig del i den strukturella diskriminering som anförs som rådande.23 

Slutbetänkandet från utredningen anger ett flertal konsekvenser av strukturell diskriminering 

av invandrare.  Den första  aspekten som presenteras  är  att  möjligheten att  påverka delvis  står  i 

proportion till vad man får del av: ”De som inte har tillgång till maktens grytor får kanske mindre 

av det som tillagas i dem. Även om de faktiskt skulle få samma andel som andra får de inte vara 

med om att bestämma vad som ska kokas i grytorna.”24 En andra aspekt som framhävs är identitet, 

och att det ”[f]ör alla minoritetsgrupper är [...] viktigt att kunna vara med och forma sin identitet 

18 Lundh & Ohlsson. 1999. S. 26–38. 
19 Ibid., s. 110.
20 Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2006:79. Integrationens svarta bok. S. 37.
21  Ibid., s. 116.
22 Ibid., s. 117.
23 Ibid., s. 117–124. 
24 SOU 2006:79, s. 124.
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som den  framstår  i  den  offentliga  sfären”.  Dessutom  påtalas  att  känslan  av  utanförskap  i  det 

politiska systemet föder ett minskat deltagande i val och cynism inför detsamma.25 Strukturer som 

hindrar politiska frågor att komma upp på dagordningen omnämns som ytterligare en anledning till 

strukturell diskriminering i relation till ovanifrån/underifrånperspektivet; de etablerade strukturerna 

tränger undan initiativ nedifrån.26 

Förutom konsekvensperspektiv diskuteras i  betänkandet även olika institutioners roll  och 

betydelse  för  strukturell  diskriminering,  i  exempelvis  media,27 utbildningssystemet28 och 

arbetslivet.29 Sammanfattningsvis beskrivs den etniska diskrimineringen som en central komponent 

i arbetslivet, att skolan skapar en bild av ”invandrare” som ”de andra” och att media också befäster 

denna bild.

Den  forskning  som  har  anförts  här  behandlar  främst  perioden  efter  tidsperioden  som 

undersöks  i  denna  studie.  Det  finns  dock  ingen  anledning  att  förutsätta  att  strukturerna  och 

företeelserna som beskrivs skulle vara fundamentalt annorlunda endast några år tidigare. 

 

3. Två teoretiska utgångspunkter

Ett teoretiskt ramverk krävs för att  kunna dra konkreta  slutsatser  från de data  som samlas in i 

studien. Eftersom denna studie utgår ifrån hypotesen att personer med immigrantbakgrund under 

perioden 1971 till  1991 är underrepresenterade i det politiska livet i  Växjö i förhållande till  sin 

andel av befolkningen krävs en teoretisk bild på vad som skapar denna möjliga underrepresentation. 

Två huvudsakliga utgångspunkter ligger till grund för detta arbete.

Den  första  utgångspunkten  är  strukturbaserad  och  behandlar  teorier  kring  strukturell 

diskriminering, det vill säga hur strukturer kan missgynna individer på olika grundval. Paulina de 

los Reyes ger i inledningen till  Att segla i motvind, sin undersökning av strukturell diskriminering 

och  vardagsrasism  inom  universitetsvärlden,  en  definition  av  strukturell  diskriminering som 

”samhällets normer, regelverk och praxis som resulterar i att visa [sic!] individer och grupper av 

individer missgynnas under det att andra favoriseras”.30 De los Reyes menar att ett institutionellt 

angreppssätt  är  mer  fruktbart  än  individfokus,  då  det  ger  möjlighet  att  se  ”sammanhang  eller 

regelverk som skapar och vidmakthåller differentiering, segregering och rangordning”.31 Exempel 

på  detta  kan  enligt  de  los  Reyes  vara  en  lednings  åsikter  om  önskvärda  karakteristika  eller 

25 SOU 2006:79, s. 124.
26 Ibid., s. 126.
27 Ibid., s. 133–149.
28 Ibid., s. 150–168.
29 Ibid., s. 169–193.
30 De los Reyes, Paulina. 2007. Att segla i motvind. S. 5f.
31 Ibid., s. 6.
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kompetens hos personer. Hon menar att fastställda förväntningar som dessa ”befäster den rådande 

ordningen” samtidigt som personer som ej följer den uppsatta normen osynliggörs, underordnas 

eller exkluderas.32 De los Reyes tar upp ett flertal exempel på hur strukturerna ”befäster den rådande 

ordningen”. Centralt i många resonemang är fördomar som misstänkliggör invandrare, som ”måste 

bära hela invandrarkollektivet på sina axlar”,33 vilket innebär att orimliga förväntningar kan trycka 

ner personer med invandrarbakgrund. En annan fördom som kan vara rådande är, enligt författaren, 

förutfattade meningar  om personers påstådda underlägsenhet  endast  baserad på ursprungsland.34 

Som en möjlig rot till den strukturella diskrimineringen tar hon upp etnocentrismen, att de värden 

som förmedlas av den inhemska kulturen upphöjer lokala perspektiv till allenarådande eller i vilket 

fall centrala, vilket gör det svårt för personer med annan bakgrund att delta på lika villkor eller 

komma med invändningar mot vedertagna uppfattningar.35

Anders  Neergaard  tar  upp  ett  begrepp  som  också  är  relevant  för  detta  studieområde: 

rasifiering. Nergaards definition av detta begrepp är baserat på den brittiske forskaren Robert Miles, 

som enligt Nergaard menar att ”rasifiering [är en] social process där ideologiska konstruktioner får 

materiella  effekter”.  Med  andra  ord  är  begreppet  uppbyggt  kring  marxismens  teori  om 

motsättningar  i  det  kapitalistiska  systemet,  där  kapitalet  bidrar  till  ”att  skapa  social  ojämlikhet 

mellan klasser (och att splittra arbetarklassen), men också geografiskt” och att detta i sin tur bidrar 

till att legitimera en förtryckande struktur.36 Applicerar man detta på det politiska livet istället för 

produktionsprocessen går det att dra paralleller. Den styrande gruppen skulle då i egenintresse söka 

vidmakthålla en struktur där individer från den egna etniska gruppen favoriseras, medan individer 

från  andra  etniska  grupper  diskrimineras  (rasifieras)  genom  skapade  föreställningar  som  ger 

ojämlika  maktförhållanden.  Rasifieringens  karaktärsdrag  skulle  kunna  appliceras  på  andra 

perspektiv såsom till exempel könsfördelning: de styrande männen har ett intresse av att bibehålla 

sin ställning då kvinnors intresse står i motsättning till  männens i stort, vilket leder till skapade 

föreställningar om kvinnor som leder till favorisering av de styrande männen. 

Diana Mulinari & Anders Neergaard påpekar att rasifieringsprocessen där ett ”vi och dom” 

skapas utmynnar i kulturell rasism, ”där biologiska kännetecken och kulturell essentialisering ofta 

smälter samman”.37 Rasism beskrivs i sin tur som ”en uppsättning sociala processer som leder till 

skapandet av rasifierade grupper”.38 Med andra ord är den kulturella rasismen inte kopplad enbart 

32 De los Reyes, Paulina. 2007. Att segla i motvind. S. 6.
33 Ibid., s. 35. 
34 Ibid., s. 37.
35 Ibid., s. 39.
36 Neergaard, Anders. 2002. Fackföreningen i ett rasifierat samhälle. S. 123.
37 Mulinari, Diana & Anders Nergaard. 2004. Den nya svenska arbetarklassen. S. 19f.
38 Ibid., s. 20.
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till  etniciteten hos en individ utan snarare en konstruktion där föreställningar skapar ett ”vi och 

dom”,  varvid ”dom” är  de föreställt  underlägsna eller  exkluderade.  Paralleller  kan här  dras  till 

Benedict Andersons Den föreställda gemenskapen – Reflexioner kring nationalismens ursprung och 

spridning.39 På samma sätt som rasifieringen skapar en sorts föreställd gemenskap hos de som ej 

rasifieras, skapar nationalismen en föreställd gemenskap hos de individer som identifierar sig med 

nationen.  Beträffande att  gemenskapen ses som föreställd säger Anderson att  ”den är  föreställd 

eftersom medlemmarna av även den minsta nation aldrig kommer att känna, träffa eller ens höra 

talas om mer än en minoritet av övriga medlemmar, och ändå lever i vars och ens medvetande 

bilden av deras gemenskap”.40 Samma sak kan konstateras angående rasifieringen. Gruppen som 

rasifierar kommer aldrig att träffa alla den rasifierar, ändå lever en slags gemenskap, oavsett syfte 

med denna, genom skapade föreställningar om ”de andra”.

Den andra huvudsakliga utgångspunkten är inte strukturell till sin natur. Socialisationsteorin 

erbjuder en möjlighet att från ett individperspektiv studera det problematiska i politisk integration. 

Den kan ge möjliga förklaringar till hur personer integreras och sättas i relation till den strukturella 

rasifieringen och diskrimineringen. Maritta Soininen presenterar grunddragen i socialisationsteorin 

samt den politiska socialisationen.41 ”[F]ör att kunna agera i verkligheten och i samhället måste 

individen först ha internaliserat en subjektiv verklighetsbild. Först med en inre karta över samhället 

blir  det  möjligt  för  henne  att  bli  en  del  av  det,  bli  samhällsmedlem.”42 Processen  äger  enligt 

Soininen  rum i  två  steg.  Primär  socialisation  skapar  grundläggande  ”scheman  av  perceptioner, 

värderingar  och  beteenden  […]  och  utgör  basen  för  all  senare  inlärning”.43 Enkelt  formulerat 

handlar det om skapandet av identitet  och att  kunna förstå och känna samhörighet  med andras 

verklighet.  Med  den  politiska  socialisationens  primära  steg  menas  att  ”[barnet  övertar]  den 

grundläggande subjektiva samhällsbilden”,44 den är en mer känslomässigt bunden socialisation än 

den sekundära som kan ses som ”inlärning av rollspecifika kunskaper”,45 med andra ord mycket 

förenklat  hur  samhällets  politiska  institutioner  fungerar  och  hur  man  beter  sig  inom  dessa. 

Immigranter måste följaktligen socialiseras in i ett nytt samhälle genom att införskaffa kunskaper 

om  hur  det  fungerar.  Dessa  kunskaper  påverkar  dock  inte  nödvändigtvis  de  grundläggande 

värderingar som den primära socialisationen medfört. Ett möjligt exempel på sekundär socialisation 

kan  vara  när  en  norsk  immigrant  kommer  till  Sverige.  Anpassningen  och  den  sekundära 

39 Anderson, Benedict. 1991. Den föreställda gemenskapen – Reflexioner kring nationalismens ursprung och 
spridning.

40 Ibid., s. 21.
41 Soininen, Maritta. 1989. Samhällsbilder i vardande. S. 12–28. 
42 Ibid., s. 13.
43 Ibid., s. 12.
44 Ibid., s. 21.
45 Ibid.

9



socialisationen kan anses underlättad av att den inte skiljer sig alltför mycket från den sekundära 

och primära socialisation som tidigare skett i det norska samhället. Eller som Soininen uttrycker det 

i  fråga  om  relationen  mellan  skolan  och  hemmet:  ”[J]u  mer  de  samhällsrepresentationer  som 

skolans  sekundära  socialisation  implicit  bygger  på  strider  mot  dem  som  internaliserats  under 

hemmets primära socialisation, desto svagare förankring kan den sekundära inlärningen förväntas 

få.”46 Med andra ord kan, om hypotesen som framställts kan verifieras, det finnas en förklaring även 

från ett individperspektiv till varför immigranter är underrepresenterade. Detta kan därmed anses 

vara  relevant  för  denna  studie  även  om  de  data  som  undersöks  inte  kan  betraktas  från  den 

synvinkeln.

4. Resultat

Följande del av uppsatsen utgörs av en kvantitativ undersökning av handlingar från Växjö Kommun 

samt SCB:s befolkningsstatistik för den undersökta perioden. 

4.1 Demografiska data

I detta avsnitt presenteras resultaten från sökningarna i Statistiska Centralbyråns Statistikdatabas. 

Det som först bör nämnas är att demografiska data om invandrares andel av befolkningen i Växjö 

tyvärr  inte  finns  tillgängliga  i  databasen.  Däremot  finns  tillgänglig  data  om  antalet  utländska 

medborgares andel av befolkningen.

För att kunna analysera delaktighet i förhållande till andel av befolkningen krävs data om 

befolkningsstorleken i Växjö under perioden. Tabell 1 visar befolkningsmängden i Växjö år för år 

från 1971 till 1991.

Som Tabell 1 visar har befolkningen i Växjö successivt ökat över den tidsperiod som studien 

avser. I rena siffror innebär detta att befolkningen under en tjugoårsperiod ökat med 9911 personer, 

vilket innebär en folkmängdsökning på något under 500 personer per år. I likhet med befolkningen i 

riket  överlag  fanns  det  under  tidsperioden  något  fler  kvinnor  än  män  i  kommunen.  Denna 

information är nödvändig för att kunna göra en analys av representationen i förhållande till antalet 

invånare. I gruppen representerade47 inkluderas samtliga invånare i kommunen, även bofasta icke 

svenska medborgare, eftersom dessa de facto påverkas av de beslut som tas av styret i kommunen. 

Av denna anledning räknas även personer som ej är röstberättigade på grund av för låg ålder 

till denna grupp. När man talar om invandrare i dessa sammanhang kan, om man undantar ursprung, 

två  huvudsakliga  grupper  urskiljas:  Invandrare  med  svenskt  medborgarskap  och  utländska 

46 Soininen, Maritta. 1989. Samhällsbilder i vardande. S. 23
47 Om ej annat anges menas med representerade samtliga kommuninnevånare.
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medborgare bofasta i kommunen. 

Tabell 1. Befolkningsmängd i Växjö kommun år för år, 1971 till 1991.

År Män Kvinnor SUMMA År Män Kvinnor SUMMA

1971 29962 30194 60156 1982 32302 33148 65450

1972 30295 30580 60875 1983 32497 33362 65859

1973 30406 30803 61209 1984 32672 33501 66173

1974 30637 31070 61707 1985 32878 33676 66554

1975 30761 31287 62048 1986 33082 33843 66925

1976 30986 31551 62537 1987 33274 34076 67350

1977 31300 31745 63045 1988 33842 34657 68499

1978 31408 31932 63340 1989 34058 34791 68849

1979 31540 32223 63763 1990 34346 35201 69547

1980 31959 32702 64661 1991 34652 35415 70067

1981 32154 32918 65072

Källa:  Statistiska  Centralbyråns  statistikdatabas  (hädanefter  SCB-SDB).  Folkmängd  efter  tid,  

region och kön. 0780 Växjö, 1971-1991. Befolkningsmängden per den 31 december varje år avses.

Statistik över detta tillhandahålls från SCB från och med år 1973. Tabell 2 visar antalet av den 

senare gruppen i Växjö under denna tidsperiod.

Tabell 2. Antal utländska medborgare i Växjö kommun, år för år, 1973 till 1991.

År Män Kvinnor SUMMA År Män Kvinnor SUMMA

1973 982 897 1879 1983 1172 1151 2323

1974 940 849 1789 1984 1114 1104 2218

1975 913 847 1760 1985 1136 1093 2229

1976 943 878 1821 1986 1129 1053 2182

1977 1003 931 1934 1987 1175 1083 2258

1978 983 948 1931 1988 1273 1156 2429

1979 1027 985 2012 1989 1441 1306 2747

1980 1118 1116 2234 1990 1552 1450 3002

1981 1221 1114 2335 1991 1630 1509 3139

1982 1173 1165 2338

Källa: SCB-SDB. Utländska medborgare efter region, kön och tid. 0780 Växjö, 1973-1991.

Som Tabell 2 visar har det skett en successiv ökning av antalet utländska medborgare bosatta i 

Växjö. Ökningen är dock inte konstant, då antalet utländska medborgare under vissa år som till 

exempel 1986 minskade i förhållande till föregående år. Den största ökningen har dock skett under 
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senare  delen  av  tidsperioden,  då  antalet  stigit  till  över  3100.  Det  finns  inget  entydigt  svar  i 

statistiken på varför antalet ökat respektive minskat vissa år. En anledning kan vara tilldelning av 

medborgarskap till utländska medborgare, en annan kan vara utflyttning eller flyttning inom riket. 

En konstant tendens bland de utländska medborgarna är dock att fler män än kvinnor var bofasta i 

kommunen under undersökt tidsperiod. Detta står i kontrast till befolkningen generellt, där en något 

större andel är kvinnor.

Om man komparerar antalet  utländska medborgare med befolkningen som helhet  erhålls 

genom en  enklare  uträkning  deras  andel  av  befolkningen  i  kommunen.  Tabell  3  visar  andelen 

utländska medborgare bosatta i Växjö kommun under tidsperioden 1973 till 1991.

Tabell 3. Andel utländska medborgare Växjö 1973 till 1991 i procent avrundat till två decimaler.

År Av 
män

Av 
kvinnor

TOTALT År Av 
män

Av 
kvinnor

TOTALT

1973 3,23 2,91 3,07 1983 3,61 3,45 3,53

1974 3,07 2,73 2,90 1984 3,41 3,30 3,35

1975 2,97 2,71 2,84 1985 3,46 3,25 3,35

1976 3,04 2,78 2,91 1986 3,41 3,11 3,26

1977 3,20 2,93 3,07 1987 3,53 3,18 3,35

1978 3,13 2,97 3,05 1988 3,76 3,34 3,55

1979 3,26 3,06 3,16 1989 4,23 3,75 3,99

1980 3,50 3,41 3,45 1990 4,52 4,12 4,32

1981 3,80 3,38 3,59 1991 4,70 4,26 4,48

1982 3,63 3,51 3,57

Källa: SCB-SDB. Uträkning baserad på Tabell 1 och 2.

Som Tabell 3 visar har andelen utländska medborgare i Växjö under tidsperioden ökat med 1,41 

procent, sett till den totala andelen av hela befolkningen. Den mest påtagliga ökningen uppträder 

dock år 1989. 

Beträffande  utrikes  födda  finns  dessvärre  inga  statistiska  publikationer  om perioden  att 

tillgå.  Därmed kan det konstateras att  gruppen immigranter med all  sannolikhet är  större än de 

grupper som presenteras i Tabell 3. Detta innebär att om resultaten visar att invandrare utan svenskt 

medborgarskap  är  underrepresenterade  så  är  gruppen  utrikes  födda  som  helhet  än  mer 

underrepresenterad.
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4.2 Arkivfynd

I detta avsnitt redovisas resultaten från sökningarna i förteckningar över förtroendevalda i Växjö 

Kommunfullmäktige mellan 1971 och 1991.48 Redovisningen sker mandatperiod för mandatperiod, 

då  detta  är  det  enklaste  sättet  att  följa  utvecklingen  kronologiskt.  I  resultaten  redovisas 

representationen  i  kommunfullmäktige  samt  de  nämnder  där  potentiellt  utlandsfödda  personer 

förekommer.

4.2.1 Mandatperioden 1971-1973

Den första  mandatperiod  som undersöktes  var  den  1971 till  1973,  vilket  också  var  den  första 

mandatperioden i Växjö Kommun efter kommunreformen 1971. Innan denna tidpunkt bestod detta 

geografiska område av Växjö stad samt Bergunda, Braås, Furuby, Mellersta Kinnevald, Lammhult, 

Rottne, Östra torsås, Moheda, Linneryd och Väckelsång kommuner.49

Växjö  kommunfullmäktige  hade  under  denna  första  mandatperiod  och  även  följande 

perioder 61 ledamöter. Under mandatperioden hade Socialdemokraterna 25 mandat, Centerpartiet 

16 mandat,  Moderaterna 10 mandat,  Folkpartiet  8 mandat och Vänsterpartiet  Kommunisterna 2 

mandat.  Bland  dessa  kommunfullmäktigeledamöter  kunde  ingen  person  med  möjlig  utländsk 

härkomst identifieras, följaktligen var deras representation i kommunfullmäktige 0 procent under 

mandatperioden.

Bland övriga uppdrag identifierades en person vars ursprung kunde härledas som utländskt 

såväl via personnummer som namn. Personen hade ett personnummer med de tre första slutsiffrorna 

högre än 930 och ett finskklingande namn, hädanefter omnämnd som FP1. Han var folkpartist och 

innehade uppdraget som suppleant i 20:e särskilda taxeringsdistriktet (Furuby församling). I detta 

valda organ satt två ordinarie ledamöter och två suppleanter, vilket gav en potentiell beslutande 

invandrarrepresentation på 50 procent vid ordinarie ledamots frånvaro och 0 procent vid ordinarie 

ledamots närvaro. I Tabell 4 visas informationen om nämnden där möjlig invandrarrepresentation 

identifierats.

Som synes i Tabell 4 finns den möjliga representationen inte i några nämnder med större 

betydelse för det kommunala beslutsfattandet, snarare är det fråga om en nämnd där lagstiftning 

tillämpas.

48 VKA. Förteckningar över förtroendevalda 1971 till 1991.
49 Ivarsson, Tore. 1992. S. 55f. 
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Tabell 4. Nämnder och styrelser med potentiell invandrarrepresentation efter kön och uppdragsart

1971-1973 M K

Ord. Ers. Ord. Ers.

20:e särskilda taxeringsdistriktet, Furuby 1

SUMMA 1

Källa:  VKA.  Förteckning  över  förtroendevalda  i  Växjö  Kommun,  1971.  Bilaga  till  

kommunfullmäktiges  protokoll  1971; Förteckning över  förtroendevalda i  Växjö Kommun,  1972. 

Bilaga till  kommunfullmäktiges  protokoll  1972; samt Förteckning över  förtroendevalda i  Växjö  

Kommun, 1973. Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 1973.

Det totala antalet kommunala förtroendevalda under denna mandatperiod uppgick till 761 personer. 

Denna  siffra  innefattar  alla  från  direkt  folkvalda  kommunfullmäktigeledamöter  till  av  andra 

instanser tillsatta tjänstgörande i  styrelser och nämnder.  Andelen förtroendevalda med potentiell 

utländsk härkomst uppgick således till cirka 0,13 procent av det den totala andelen förtroendevalda 

och sett till ordinarie uppdrag var siffran 0 procent.

4.2.2 Mandatperioden 1974-1976

Som tidigare nämnt uppgick antalet förtroendevalda i kommunfullmäktige till  samma antal som 

föregående  mandatperiod  (61  personer).  Mandatfördelningen  såg  ut  som  följande: 

Socialdemokraterna,  24;  Centerpartiet,  20;  Moderaterna,  10;  Folkpartiet,  4;  Vänsterpartiet 

Kommunisterna, 2; KDS, 1. Bland kommunfullmäktiges ledamöter kunde ingen person med möjlig 

utländsk härkomst identifieras, varken genom namn eller personnummer.

Utöver detta fanns ett namn och personnummer som stämde överens med potentiell utländsk 

härkomst. En man med socialdemokratisk partitillhörighet,  titeln ingenjör och ett norskklingande 

namn, här omnämnd som S1, innehade under mandatperioden uppdrag som ersättare i skolstyrelsen 

samt  ersättare  i  lokala  taxeringsnämnden  i  Öja.  I  den  förstnämnda  styrelsen  tjänstgjorde  15 

ordinarie ledamöter och 15 ersättare, vilket innebar en möjlig immigrantrepresentation på 0 procent 

vid ordinarie ledamöters närvaro och 6,67 procent vid en specifik ordinarie ledamots frånvaro. I 

lokala  taxeringsnämnden i  Öja  tjänstgjorde  7  ordinarie  ledamöter  (inklusive  ordförande)  och  4 

ersättare,  vilket  gav  en  möjlig  invandrarrepresentation  på  0  procent  vid  ordinarie  ledamöters 

närvaro  och  14,29  procent  vid  ordinarie  ledamots  frånvaro.  Av  jämförelseskäl  redovisas 

informationen om nämnder och styrelser där möjlig immigrantrepresentation fanns i Tabell 5.
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Tabell 5. Nämnder och styrelser med potentiell invandrarrepresentation efter kön och uppdragsart

1974-1976 M K

Ord. Ers. Ord. Ers.

Lokala taxeringsnämnden i Öja 1

Skolstyrelsen 1

SUMMA 2

Källa: VKA. Förteckning över förtroendevalda i Växjö Kommun, 1974-1976.

Även  för  denna  period  kan  det  konstateras  att  personer  med  möjlig  invandrarbakgrund  ej  fått 

uppdrag i ”tyngre”, dvs mer betydelsefulla nämnder. Snarare finns representationen i nämnder som 

har  att  tillämpa  gällande  lagstiftning  och  ägna  sig  åt  liknande  bedömningar.  Vidare  kan  det 

konstateras att inga ordinarie uppdrag innehades av dessa personer under mandatperioden.

Under denna mandatperiod uppgick det totala antalet personer med förtroendeuppdrag till 

756 personer.  Således  blev den potentiella  invandrarrepresentationen cirka  0,13 procent  av den 

totala mängden förtroendevalda, men i fråga om ordinarie poster 0 procent.

4.2.3 Mandatperioden 1977-1979

Under  mandatperioden  1977  till  1979  såg  mandatfördelningen  i  kommunfullmäktige  ut  som 

följande:  Socialdemokraterna,  24;  Centerpartiet,  18;  Moderaterna,  11;  Folkpartiet,  6  och 

Vänsterpartiet Kommunisterna, 2. Utav fullmäktigeledamöterna kunde ingen person med potentiell 

invandrarhärkomst  identifieras  denna  mandatperiod  heller.  Däremot  hade  antalet  personer  med 

möjlig immigrantbakgrund med kommunala förtroendeuppdrag ökat.

En person som identifierades under föregående mandatperiod innehade även under denna 

mandatperiod uppdrag. Mannen med det skandinaviska namnet, S1, och titeln ingenjör satt även 

denna  mandatperiod  som  ersättare  i  skolstyrelsen.  Han  satt  även  kvar  som  ersättare  i  lokala 

taxeringsnämnden för Öja. I nämnda nämnder och styrelser tjänstgjorde samma antal personer som 

föregående  mandatperiod.  I  skolstyrelsen  tjänstgjorde  15  ordinarie  ledamöter  och  15  ersättare, 

vilket innebar en möjlig immigrantrepresentation på 0 procent vid ordinarie ledamöters närvaro och 

6,67  procent  vid  en  specifik  ordinarie  ledamots  frånvaro.  I  lokala  taxeringsnämnden  i  Öja 

tjänstgjorde  7  ordinarie  ledamöter  (inklusive  ordförande)  och  4  ersättare,  vilket  gav  en  möjlig 

invandrarrepresentation  på  0  procent  vid  ordinarie  ledamöters  närvaro  och  14,29  procent  vid 

ordinarie ledamots frånvaro.

I hälsovårdsnämnden satt en folkpartistisk man, FP2, med potentiellt östeuropeiskt ursprung 

med titeln läkare, samt en socialdemokratisk man med möjligt tyskt ursprung med titeln ingenjör, 

S2. Båda dessa ledamöter innehade platser som suppleanter, och den senare avgick från sitt uppdrag 
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1978. I hälsovårdsnämnden satt 15 ordinarie ledamöter och lika många ersättare, vilket resulterade i 

en möjlig invandrarrepresentation på 0 procent vid ordinarie ledamöters närvaro och upp till 13,33 

procent vid två ordinarie ledamöters frånvaro.

En person med potentiellt  finskt  ursprung kunde identifieras  på  flera  uppdrag.  Mannen, 

hädanefter  betecknad C1,  med titeln  elektriker  och  partibeteckningen centerpartist  innehade  ett 

uppdrag  som  ersättare  i  sociala  centralnämnden.  Han  satt  även  som  ersättare  i  6:e 

taxeringsdistriktets lokala taxeringsnämnd. År 1978 tillkom han som ordinarie ledamot i styrelsen 

för  Riksbyggens  bostadsrättsförening  Växjöhus  nr.  7  och  1979  som  ledamot  i  styrelsen  för 

Riksbyggens  bostadsrättsförening  Växjöhus  nr.  8.  I  sociala  centralnämnden  tjänstgjorde  15 

ordinarie ledamöter och lika många ersättare, vilket innebar en potentiell invandrarrepresentation i 

nämnden på 6,67 procent vid ordinarie ledamots frånvaro och 0 procent vid dennes närvaro. I den 

taxeringsnämnd där han var ersättare tjänstgjorde 5 ordinarie ledamöter och lika många ersättare, 

vilket gav en möjlig invandrarrepresentation på 20 procent vid ordinarie ledamots frånvaro och 0 

procent i annat fall.  För de två senare styrelserna kan immigrantrepresentationen inte räknas ut 

eftersom det tillsattes andra förtroendemän än enbart de kommunala.

En annan man med potentiell finsk härkomst kunde observeras, hädanefter omnämnd som 

S3. Mannens titel  var metallarbetare och partitillhörigheten var Socialdemokraterna.  Det ena av 

hans uppdrag var som ersättare i Sjösås, Hornaryds och Drevs församlingar (en enhet) och det andra 

som  ersättare  i  taxeringsnämnden  för  10:e  verksamhetsområdet  Sjöås,  Hornaryds,  Drevs  och 

Dädesjö församlingar.

Ur  materialet  från  denna  mandatperiod  noterades  den  första  kvinnan  med  potentiell 

invandrarbakgrund i  förteckningarna.  Kvinnan, M1, var moderat med titeln fru och bakgrunden 

bedömdes  som  troligt  skandinavisk.  Hon  satt  under  mandatperioden  i  styrelsen  för  Växjö 

föreläsningsförening. Tyvärr fanns det ej information att tillgå om hennes position i denna eller 

styrelsens sammansättning eftersom övriga uppdrag i denna tillsattes externt, men det har valts att 

beteckna henne som ordinarie ledamot eftersom det motsatta ej specificerats.

Slutligen identifierades i data från mandatperioden 1977 till 1979 ytterligare en man. Denne 

centerpartist med titeln dataassistent, hädanefter omnämnd som C2, och ett möjligt tyskt ursprung 

innehade ett  ordinarie uppdrag i styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Växjöhus nr.  1. 

Från kommunens sida anges en ordinarie ledamot och en ersättare som valda, men då det även 

fanns externa icke redovisade ledamöter går representationsgraden inte att bedöma i detta fall. 

Sammanfattningsvis innebar denna mandatperiod en ökning av antalet förtroendevalda med 

potentiell  utländsk  härkomst.  Utav  842  personer  i  registret  över  förtroendevalda  kunde  7  med 

möjlig  immigrantbakgrund noteras,  vilket  ger en representationsandel  på 0,83 procent.  Dessa 7 
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personer innehade tillsammans 13 uppdrag, varav 7 var ersättaruppdrag och ett ej definierbart. Värt 

att notera är att endast en av dessa sju personer var kvinna, vilket innebär en potentiell kvinnlig 

invandrarrepresentation på cirka 0,12 procent och en manlig på cirka 0,71 procent.

Ytterligare  värt  att  notera  är  representanternas  möjliga  ursprung.  Tabell  6  visar  det 

potentiella ursprunget hos personerna som nämnts.

Tabell 6. Uppskattat ursprung hos förtroendevalda med potentiell invandrarbakgrund 1977 till 1979

Män Kvinnor

Skandinavisk 1 1

Finsk 2

Tysk 2

Östeuropeisk 1

SUMMA 6 1

Källa: VKA. Förteckning över förtroendevalda i Växjö Kommun, 1977-1979.

Som Tabell 6 visar är ursprunget centrerat kring regionerna kring Sverige. Skandinavien, Finland 

och  Tyskland  är  potentiellt  ursprung  för  sex  utav  sju  personer  och  den  sjunde  klassas  som 

östeuropeisk. Möjligt utomeuropeiska personer förekommer överhuvudtaget inte. Partitillhörigheten 

hos personerna sammanfattas i Tabell 7.

Tabell 7. Partitillhörighet hos förtroendevalda med potentiell invandrarbakgrund 1977 till 1979

Män Kvinnor

Socialdemokraterna 3

Folkpartiet 1

Centerpartiet 2

Moderaterna 1

VPK

SUMMA 6 1

Källa: VKA. Förteckning över förtroendevalda i Växjö Kommun, 1977-1979.

Tabell 7 visar att den högsta representationen av personer med möjlig invandrarbakgrund under 

mandatperioden fanns hos Socialdemokraterna, med tre av de sju nämnda förtroendevalda. Ser man 

blockpolitiskt på det hela syns en liten övervikt mot borgerliga alternativ med en person.

I Tabell 8 summeras uppdragen efter nämnd, kön och art. 

Som vi kan se i Tabell 8 återfinns möjliga immigranter med centrala uppdrag inte heller 

under denna mandatperiod. Uppdragens antal har dock ökat från föregående mandatperiod, men 

även under denna period handlar det i huvudsak om uppdrag där man har att tillämpa lagstiftning, 
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eller externa uppdrag utan avgörande vikt för kommunens styre. 

Tabell 8. Nämnder och styrelser med potentiell invandrarrepresentation efter kön och uppdragsart

1977-1979 M K

Ord. Ers. Ord. Ers.

6:e taxeringsdistriktets lokala taxeringsnämnd 1

Hälsovårdsnämnden 2

Lokala taxeringsnämnden i Öja 1

Sjösås, Hornaryds och Drevs församlingar 1

Skolstyrelsen 1

Sociala centralnämnden 1

Styrelsen för Riksbyggens bostadsrättsförening Växjöhus nr. 1 1

Styrelsen för Riksbyggens bostadsrättsförening Växjöhus nr. 7 1

Styrelsen för Riksbyggens bostadsrättsförening Växjöhus nr. 8 1

Taxeringsnämnden för 10:e verksamhetsområdet: Sjöås, Hornaryds, Drevs och 
Dädesjö församlingar. 

1

Växjö föreläsningsförenings styrelse 1*

SUMMA 3 8 1

Källa: VKA. Förteckning över förtroendevalda i Växjö Kommun, 1977-1979. *Uppdragets art 

okänd.

Man kan dessutom skönja ett mönster i fördelningen av uppdrag: I huvudsak tilldelades personerna 

med möjlig invandrarbakgrund ersättaruppdrag under mandatperioden. Med 8 ersättaruppdrag mot 

3 ordinarie uppdrag (varav ett oklart) är detta relativt uppenbart.

4.2.4 Mandatperioden 1980-1982

Under  denna  mandatperiod  var  kommunfullmäktiges  sammansättning  följande: 

Socialdemokraterna,  22;  Centerpartiet,  14;  Moderaterna,  13;  Folkpartiet,  6;  Vänsterpartiet 

Kommunisterna,  4;  och  KDS,  2.  Under  mandatperioden  satt  en  socialdemokrat  med  möjlig 

immigrantbakgrund som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.

Bland de förtroendevalda för denna mandatperiod återser vi den centerpartistiske elektrikern 

C1, återigen som ersättare i sociala centralnämnden, en nämnd med 15 ordinarie ledamöter och lika 

många ersättare. Han innehade under denna mandatperiod även uppdrag som ordinarie ledamot i 

Växjö 1:a  småhusdistrikt,  en församling med sju ordinarie  ledamöter  och lika många ersättare. 

Slutligen hade C1 en post som ordinarie ledamot i styrelsen för Riksbyggens bostadsrättsförening 

Växjöhus  nr.  6.  Bland  dessa  uppdrag  var  den  möjliga  immigrantrepresentationen  således  6,67 

procent i sociala centralnämnden vid ordinarie ledamots frånvaro och 14,29 procent i Växjö 1:a 
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småhusdistrikt. För det sista uppdraget kunde representationen inte beräknas på grund av externt 

valda ledamöter och okänt antal.

Ytterligare två ledamöter som varit förtroendevalda tidigare mandatperioder återfanns för 

denna mandatperiod. Den första ledamoten var manlige centerpartisten och dataassistenten C2 som 

åter hade ett ordinarie uppdrag i styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Växjöhus nr. 1. 

Den andre av dessa ledamöter var S3, som åter satt som ersättare i 10:e taxeringsdistriktet, ett organ 

med 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Han innehade även under mandatperioden ett uppdrag 

som ordinarie ledamot i 6:e småhusdistriktet, som även det hyste 7 ordinarie ledamöter och lika 

många ersättare. Detta innebar att den möjliga immigrantrepresentationen i det första av dessa organ 

var  14,29 procent vid ordinarie  ledamots frånvaro och ständigt  denna procentgrad i  det  senare. 

Slutligen satt S3 som ersättare i Stiftelsen Braåsgårdens styrelse, vilken bestod av 4 ordinarie och 

lika många ersättare. Detta resulterade i en möjlig representationsgrad på 25 procent vid ordinarie 

ledamots frånvaro.

Ytterligare en socialdemokrat tillkommer denna mandatperiod. Beklädnadsarbetaren S4 med 

potentiellt tyskt ursprung satt under mandatperioden i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. 

Han innehade dock inga andra uppdrag under mandatperioden. I kommunfullmäktige resulterade 

detta i en potentiell immigrantrepresentation på 1,64 procent.

För övrigt kunde tre nytillkomna moderater med potentiell invandrarbakgrund identifieras i 

mandatperiodens dokument. Den första, M2, var en kvinna med titeln sjuksköterska och potentiellt 

skandinaviskt ursprung, som tjänstgjorde i konsumentnämnden som ersättare. Denna nämnd hade 

sju  ordinarie  ledamöter  och  sju  ersättare,  varför  den  potentiella  invandrarrepresentationen  blev 

14,29  procent  vid  ordinarie  ledamots  frånvaro.  Ytterligare  en  moderatkvinna,  M3,  kunde 

identifieras. Hennes uppdrag var som ersättare i skolstyrelsen, där 15 ordinarie ledamöter och 15 

ersättare  tjänstgjorde,  vilket  innebar  en  möjlig  immigrantrepresentation  på  6,67  procent  vid 

ordinarie ledamots frånvaro. Slutligen har vi en man med partibeteckningen moderat, M4, och titeln 

försäkringsman som satt som ordinarie ledamot i försäkringsnämnden, en nämnd bestående av sju 

ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Detta gav en möjlig invandrarrepresentation på 6,67 

procent i denna nämnd.

Antalet  förtroendevalda  med  potentiell  invandrarbakgrund  var  lika  stort  under  denna 

mandatperiod  som föregående.  Dock  var  antalet  förtroendevalda  totalt  något  mindre  än  under 

föregående mandatperiod. 818 personer fanns med i förteckningarna över förtroendevalda under 

mandatperioden,  vilket  ger  en potentiell  immigrantandel  på cirka 0,86 procent.  Andelen  möjlig 

kvinnlig immigrantrepresentation var beräknat på två kvinnor cirka 0,24 procent och den manliga 

motsvarigheten cirka 0,61 procent. 
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Ser  man  till  personernas  ursprung  finns  en  tydlig  tendens  att  de  härrör  från  Sveriges 

närområde. Tabell 9 redogör för dessa möjliga ursprung.

Tabell 9. Uppskattat ursprung hos förtroendevalda med potentiell invandrarbakgrund 1980 till 1982

Män Kvinnor

Skandinavisk 1 1

Finsk 2

Tysk 2 1

Östeuropeisk

SUMMA 5 2

Källa: VKA. Förteckning över förtroendevalda i Växjö Kommun, 1980-1982.

Som  vi  kan  se  i  Tabell  9  är  det  möjliga  ursprunget  uppdelat  jämnt  mellan  närregionerna 

Skandinavien, Finland och Tyskland.

Slutligen har vi partitillhörigheten hos personer med möjlig immigrantbakgrund. Tabell 10 

sammanfattar detta. 

Tabell 10. Partitillhörighet hos förtroendevalda med potentiell invandrarbakgrund 1980 till 1982

Män Kvinnor

Socialdemokraterna 2

Folkpartiet

Centerpartiet 2

Moderaterna 1 2

VPK

KDS

SUMMA 5 2

Källa: VKA. Förteckning över förtroendevalda i Växjö Kommun, 1980-1982.

Här kan vi se att  Moderaterna är högst representerat om man ser till  antalet  personer.  Däremot 

konstaterades tidigare att en Socialdemokratisk fullmäktigeledamot, det vill säga en person med ett 

mer  betydelsefullt  uppdrag,  hade  möjlig  invandrarbakgrund.  Uppdragsfördelningen  för 

mandatperioden redovisas i Tabell 11.

Som Tabell  11 visar har en viss förändring skett  jämfört  med föregående mandatperiod. 

Fördelningen av uppdrag innebär att majoriteten är ordinarie uppdrag hos observerade personer.

Dock är det endast kommunfullmäktigeledamotsuppdraget och ytterligare ett par uppdrag 

som verkligen innebär tungt beslutsfattande; många uppdrag är i taxeringsnämnder eller externa 

styrelser.  Vidare  är  könsfördelningen  skev  och  de  möjliga  invandrarkvinnorna  har  endast 
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suppleantuppdrag.

Tabell 11. Nämnder och styrelser med potentiell invandrarrepresentation efter kön och uppdragsart

1980-1982 M K

Ord. Ers. Ord. Ers.

10:e taxeringsdistriktet 1

Försäkringsnämnden 1

Kommunfullmäktige 1

Konsumentnämnden 1

Riksbyggens bostadsrättsförening Växjöhus nr. 1 1

Riksbyggens bostadsrättsförening Växjöhus nr. 6 1

Skolstyrelsen 1

Sociala centralnämnden 1

Stiftelsen Braåsgårdens styrelse 1

Växjö 1:a småhusdistrikt 1

Växjö 6:e småhusdistrikt 1

SUMMA 6 3 2

Källa: VKA. Förteckning över förtroendevalda i Växjö Kommun, 1980-1982.

4.2.5 Mandatperioden 1983-1985

Under  nästa  mandatperiod  hade  mandatfördelningen  förändrats  ytterligare  något. 

Socialdemokraterna  kvarstod  som  största  parti  i  fullmäktige,  med  23  mandat.  Därefter  följde 

Moderaterna  med 15,  Centerpartiet  med  12  och  Vänsterpartiet  Kommunisterna  med  5  mandat. 

Folkpartiet behöll två mandat, likaså KDS. Ett nytt parti tillkom slutligen i fullmäktige under denna 

mandatperiod; Miljöpartiet erhöll 2 mandat för perioden.

Det  var  också  med  en  miljöpartistisk  fullmäktigeledamot  som  en  viss  möjlig 

immigrantrepresentation  kunde  skönjas  i  kommunfullmäktige.  Denne  man  med  möjligt  danskt 

ursprung,  MP1,  innehade  inga  andra  uppdrag  under  perioden,  men  bidrog  till  att 

immigrantrepresentationen i fullmäktige uppgick till 1,64 procent.

Tre  personer  med  möjlig  invandrarbakgrund  som  observerats  med  uppdrag  tidigare 

mandatperioder återkom i dokumenten från denna mandatperiod. Den första var socialdemokraten 

S3, som satt som ersättare i styrelsen för stiftelsen Örkengårdarna i Braås, en styrelse med fem 

ledamöter  och  lika  många  ersättare,  resulterande  i  en  potentiell  invandrarrepresentation  vid 

ordinarie ledamots frånvaro på 20 procent. Hans andra uppdrag var som ersättare i styrelsen för 

stiftelsen Braåsgården. Denna styrelse bestod av fyra ledamöter och fyra ersättare, vilket gav en 

möjlig  immigrantrepresentation  på  25  procent  vid  ordinarie  ledamots  frånvaro.  Moderaten  M4 

innehade även denna mandatperiod uppdraget som ersättare i försäkringsnämnden där 7 ordinarie 
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ledamöter  och  7  ersättare  tjänstgjorde,  vilket  innebar  en  potentiell  invandrarrepresentation  vid 

ordinaries frånvaro med 14,29 procent. M4 fick dock ytterligare uppdrag denna mandatperiod. Han 

tillträdde som ersättare i tekniska nämnden, som innehöll 15 ordinarie och lika många ersättare, 

vilket resulterade i en potentiell invandrarrepresentation på 6,67 procent där. M4 tillträdde även ett 

ordinarie  uppdrag  som ledamot i  trafiksäkerhetsnämnden,  en nämnd med 11 ordinarie  och lika 

många ersättare,  vilket gav en potentiell  immigrantrepresentation där på 9,09 procent.  Slutligen 

tillträdde M4 ett ersättaruppdrag i styrelsen för AB Växjö trafikövningsplats, där det satt 5 ordinarie 

ledamöter och 5 ersättare, vilket resulterade i en möjlig invandrarrepresentation på 20 procent vid 

ordinarie ledamots frånvaro. Slutligen återkom centerpartisten C2 även denna mandatperiod som 

ledamot i Riksbyggens bostadsrättsförening Växjöhus nr. 1.

Förutom dessa personer samt den ovan nämnda miljöpartisten tillkom ytterligare personer 

med möjlig immigrantbakgrund. En socialdemokratisk kvinna med potentiellt tyskt ursprung och 

yrkestiteln  ritare,  S5,  tillträdde  som  ersättare  i  tekniska  nämnden  (tillika  civilförsvars-  och 

trafiknämnden),  vilken  bestod  av  15  ordinarie  ledamöter  och  15  ersättare,  resulterande  i  en 

potentiell  invandrarrepresentation  vid  ordinaries  frånvaro  på  6,67  procent.  Även  moderaterna 

representerades av en ny person, en man, M5, med yrkestiteln  kock och potentiellt skandinaviskt 

ursprung. Mannen var ersättare i skolstyrelsen, vilken innefattade 15 ordinarie ledamöter och lika 

många ersättare under mandatperioden. Den potentiella representationen blev därför i denna nämnd 

under mandatperioden 6,67 procent vid ordinarie ledamots frånvaro.  Slutligen tillkom en person 

1984  som  ersättare  i  kulturnämnden.  Denna  vänsterpartist,  V1,  av  manligt  kön  med  titeln 

studerande innebar en möjlig immigrantrepresentation i kulturnämnden på cirka 9,09 procent vid 

ordinarie ledamots frånvaro. Även  under  mandatperioden  1983-1986  kunde  tydliga  tendenser 

beträffande ursprung observeras. Tabell 12 visar uppskattat ursprung hos individer som noterats.

Tabell 12. Uppskattat ursprung hos förtroendevalda med potentiell invandrarbakgrund 1983-1985

Män Kvinnor

Skandinavisk 1

Finsk 2

Tysk 3 1

Östeuropeisk

SUMMA 6 1

Källa: VKA. Förteckning över förtroendevalda i Växjö Kommun, 1983-1985.

I Tabell 12 ser vi att samtliga personer med potentiell invandrarbakgrunds ursprung genom namnen 

kan  härledas  till  Sveriges  närområde.  Uppenbart  utomeuropeiska  namn observerades  inte.  Den 
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vanligaste bedömda härkomsten var tysk och den näst vanligaste finsk. Som tabellen också visar var 

antalet kvinnor ett fall av underrepresentation i förhållande till antalet män. 

Det  totala  antalet  förtroendevalda  i  registret  var  för  denna  mandatperiod  750  personer,  vilket 

innebär att den potentiella invandrarrepresentationen sett till antalet förtroendevalda var cirka 0,93 

procent.  Detta innebär en liten ökning från föregående mandatperiod då andelen var cirka 0,86 

procent.  Andelen  kvinnliga  förtroendevalda  med  möjlig  immigrantbakgrund  var  denna 

mandatperiod cirka 0,13 procent.

Partitillhörigheten hos de observerade personerna visas i Tabell 13.

Tabell 13. Partitillhörighet hos förtroendevalda med potentiell invandrarbakgrund 1983 till 1985

Män Kvinnor

Socialdemokraterna 1 1

Folkpartiet

Centerpartiet 1

Moderaterna 2

VPK 1

KDS

Miljöpartiet 1

SUMMA 6 1

Källa: VKA. Förteckning över förtroendevalda i Växjö Kommun, 1983-1985.

Partitillhörigheten hos personerna som observerades var som synes spridd. Socialdemokraterna och 

Moderaterna hade två representanter vardera med potentiell invandrarbakgrund, Centerpartiet, VPK 

och Miljöpartiet hade en representant vardera och bland Folkpartiets och KDS representanter kunde 

inga med möjlig invandrarbakgrund registreras. Den enda kvinnan var socialdemokrat.

Uppdragens fördelning under mandatperioden redovisas i Tabell 14.

Tabell 14. Nämnder och styrelser med potentiell invandrarrepresentation efter kön och uppdragsart

1983-1985 M K

Ord. Ers. Ord. Ers.

AB Växjö Trafikövningsplats styrelse 1

Försäkringsnämnden 1

Kommunfullmäktige 1

Kulturnämnden 1

Riksbyggens bostadsrättsförening Växjöhus nr. 1 1

Skolstyrelsen 1

Stiftelsen Braåsgårdens styrelsen 1

Stiftelsen Örkengårdarna i Braås styrelse 1

Tekniska nämnden tillika civilförsvarsnämnden 1 1

Trafiksäkerhetsnämnden 1

SUMMA 3 7 1

Källa: VKA. Förteckning över förtroendevalda i Växjö Kommun, 1983-1985.
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Som vi  kan  se  i  Tabell  14  dominerar  åter  ersättaruppdragen  bland  uppdrag  som innehades  av 

möjliga  immigranter.  Under  mandatperioden  är  dessutom  männen  starkt  överrepresenterade  i 

förhållande till kvinnorna, eftersom endast en kvinna kunnat identifieras. 

Vad uppdragstyperna beträffar är det fortfarande en övervikt mot externa styrelser samt nämnder 

som främst beslutar efter lagstiftning.

4.2.6 Mandatperioden 1986-1988

I  statistiken  över  denna  mandatperiod  angavs  även  ersättaruppdrag  i  kommunfullmäktige  för 

samtliga partier, men detta ledde inte till någon ökning av antalet personer med immigrantbakgrund 

i kommunfullmäktige. Mandatfördelningen var som följande: Socialdemokraterna, 22 ordinarie och 

11 ersättare; Moderaterna, 15 ordinarie och 8 ersättare; Centerpartiet, 9 ordinarie och 5 ersättare; 

Folkpartiet, 7 ordinarie och 4 ersättare; Vänsterpartiet Kommunisterna, 6 ordinarie och 3 ersättare; 

och  Miljöpartiet  2  ordinarie  och  1  ersättare.  Sammanlagt  var  alltså  antalet 

kommunfullmäktigeledamöter fortfarande 61 och antalet ersättare 32. Bland dessa satt den manlige 

ledamoten  MP1 med  möjligt  skandinaviskt  ursprung  kvar  i  kommunfullmäktige  som ordinarie 

ledamot  för  Miljöpartiet.  Han  var  dock  den  enda  personen  med  möjlig  invandrarbakgrund 

identifierad här som innehade ett uppdrag i kommunfullmäktige. 

Det fanns fler personer som observerats under tidigare mandatperioder som även innehade 

uppdrag  denna  period.  En  av  dessa  var  centerpartisten  C2,  som satt  som  ordinarie  ledamot  i 

Riksbyggens bostadsrättsförening Växjöhus nr.  1,  samma uppdrag som han innehaft  föregående 

mandatperiod. Socialdemokraten S4, som en tidigare mandatperiod suttit i kommunfullmäktige för 

partiet  återfanns  denna  period  som  suppleant  i  besvärsnämnden,  som  bestod  av  5  ordinarie 

ledamöter och lika många ersättare, samt som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden, bestående 

av  15  ordinarie  och  15  ersättare.  Detta  innebar  en  möjlig  immigrantrepresentation  i  den  förra 

nämnden med 20 procent vid ordinaries frånvaro och i den senare cirka 6,67 procent vid ordinaries 

frånvaro. Även socialdemokraten S3 återfanns på kommunala uppdrag denna mandatperiod. S3 satt 

som ersättare i styrelsen för stiftelsen Örkengårdarna i Braås, en styrelse med fem ledamöter och 

lika många ersättare. Detta resulterade i en potentiell invandrarrepresentation vid ordinarie ledamots 

frånvaro på 20 procent. Hans andra uppdrag var som ordinarie ledamot i styrelsen för stiftelsen 

Braåsgården,  där  han  varit  ersättare  föregående  mandatperiod.  Denna  styrelse  bestod  av  fyra 

ledamöter och fyra ersättare, vilket gav en möjlig immigrantrepresentation på 25 procent. Förutom 

dessa uppdrag satt  han även som ordinarie  ledamot i  lokala  taxeringsnämnden i  10:e distriktet. 

Nämnden  bestod  av  7  ordinarie  ledamöter  och  lika  många  ersättare,  vilket  gav  en  potentiell 

immigrantrepresentation där på cirka 14,29 procent.
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Den kvinnliga socialdemokraten S5 innehade uppdrag även denna mandatperiod. Ett uppdrag var 

som ordinarie ledamot i tekniska nämnden (bestående av 15 ordinarie och 15 ersättare) och det 

andra uppdraget var som ersättare i styrelsen för bostadsrättsföreningen Brända Backen i Gemla. I 

den förstnämnda nämnden innebar S5:s närvaro en möjlig invandrarrepresentation på 6,67 procent. 

Vad bostadsrättsföreningen beträffar kunde representationsgraden inte bedömas på grund av okänd 

styrelsesammansättning.

Nya personer  tillkom även denna mandatperiod  i  olika nämnder.  Det  var  framförallt  en 

ökning  av  antalet  kvinnor  med  potentiell  invandrarbakgrund  som  kunde  noteras.  Den  första, 

socialdemokraten S6, var en kvinna med titeln miljöombudsman som tillträdde som suppleant i 

byggnadsnämnden, vilken bestod av 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare. Detta gav en potentiell 

immigrantrepresentation  i  nämnden  på  cirka  6,67  procent.  Ännu  en  kvinna,  C3,  denna  från 

centerpartiet med titeln folkbokföringsassistent tillkom som suppleant i valnämnden, vilken bestod 

av  5  ordinarie  ledamöter  och  lika  många  suppleanter.  Detta  innebar  en  möjlig 

invandrarrepresentation  i  nämnden  på  20  procent  vid  ordinarie  ledamots  frånvaro.  En  till 

centerpartistisk kvinna tillkom denna mandatperiod. C4, med titeln vårdlärare, innehade uppdraget 

som  ersättare  i  9:e  taxeringsdistriktets  taxeringsnämnd  avseende  Furuby  samt  Hemmesjö  med 

tegnaby  församling.   Här  framgick  inte  nämndens  sammansättning,  varför  potentiell  andel 

invandrarrepresentation ej kunde avgöras. Slutligen tillkom från Moderaterna en kvinna med titeln 

fru,  M6,  som  satt  som  ledamot  i  taxeringsnämnden  för  9:e  taxeringsdistriktet.  Denna 

organisationsdel  innefattade  7  ledamöter  och  7  ersättare,  vilket  innebar  en  potentiell 

invandrarrepresentation där på 14,29 procent.

Under  mandatperioden  kunde  8  personer  med  möjlig  invandrarbakgrund  återfinnas  i 

registren  över  förtroendevalda  i  Växjö  kommun.  Det  totala  antalet  förtroendevalda  var  under 

mandatperioden 710 personer.  Detta  innebar  en potentiell  invandrarrepresentation på  cirka  1,13 

procent under perioden. Tydliga tendenser beträffande möjligt ursprung kunde också identifieras. 

Tabell  15  redogör  för  det  potentiella  ursprunget  hos  de  förtroendevalda  som redovisats  i  detta 

avsnitt.

Tabell 15. Uppskattat ursprung hos förtroendevalda med potentiell invandrarbakgrund 1986 - 1988

Män Kvinnor

Skandinavisk 1

Finsk 1 3

Tysk 2

Östeuropeisk 1

SUMMA 4 4

Källa: VKA. Förteckning över förtroendevalda i Växjö Kommun, 1986-1988.
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Som Tabell 15 visar var antalet personer med potentiell härkomst i Sveriges närområde störst, med 

Finland  som det  möjligen  största  ursprungslandet.  Utomeuropeiska  namn  kunde  ej  identifieras 

denna mandatperiod heller. Vad beträffar könsfördelningen hade en ökning skett och antalet män 

samt kvinnor med potentiell immigrantbakgrund i fullmäktige var lika stort, det vill säga cirka 0,56 

procent per könsgrupp. Även fördelningen mellan partierna hade ändrats något bland personerna, 

vilket framgår av Tabell 16.

Tabell 16. Partitillhörighet hos förtroendevalda med potentiell invandrarbakgrund 1986 till 1988

Män Kvinnor

Socialdemokraterna 2 1

Folkpartiet

Centerpartiet 1 2

Moderaterna 1

VPK

KDS

Miljöpartiet 1

SUMMA 4 4

Källa: VKA. Förteckning över förtroendevalda i Växjö Kommun, 1986-1988.

Som vi kan se i Tabell 16 är Socialdemokraterna samt Centerpartiet de största partierna ur detta 

hänseende, med 3 ledamöter vardera. Moderaterna och Miljöpartiet har också en ledamot vardera 

och hos de övriga partierna kunde inga personer med potentiell immigrantbakgrund identifieras. 

Uppdragsfördelningen efter nämnder visas i Tabell 17.

Tabell 17. Nämnder och styrelser med potentiell invandrarrepresentation efter kön och uppdragsart

1986-1988 M K

Ord. Ers. Ord. Ers.

9:e taxeringsdistriktets taxeringsnämnd avseende Furuby samt Hemmesjö med 
Tegnaby församling 

1

Besvärsnämnden 1

Bostadsrättsföreningen Brända Backens styrelse 1

Byggnadsnämnden 1

Kommunfullmäktige 1

Lokala taxeringsnämnden för 10:e taxeringsdistriktet 1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1

Riksbyggens bostadsrättsförening Växjöhus nr. 1 1

Stiftelsen Braåsgårdens styrelse 1

Stiftelsen Örkengårdarna i Braås styrelse 1

Taxeringsnämnden för 9:e taxeringsdistriktet 1

Tekniska nämnden 1

Valnämnden 1

SUMMA 4 3 2 4

Källa: VKA. Förteckning över förtroendevalda i Växjö Kommun, 1986-1988.
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Som Tabell 17 visar är det även mandatperioden 1986-1988 en övervikt mot ersättaruppdrag hos 

personer med möjlig utländsk härkomst. Kvinnor satt dessutom på fler ersättaruppdrag än ordinarie 

uppdrag, till skillnad från männen, där förhållandet var omvänt. Slutligen kan det konstateras att 

även  denna  mandatperiod  var  uppdragen  till  huvuddelen  av  arten  externa  uppdrag  eller 

förvaltningsuppdrag. I beslutsfattande organ såsom kommunfullmäktige kunde endast en ordinarie 

ledamot identifieras.

4.2.7 Mandatperioden 1989-1991

Även  bland  denna  periods  data  angavs  ersättare  i  kommunfullmäktige  som  en  parameter. 

Mandatfördelningen i fullmäktige under perioden var som följande:

Socialdemokraterna, 21 ordinarie och 11 suppleanter; Moderaterna, 12  ordinarie och 6 suppleanter; 

Centerpartiet,  9  ordinarie  och  5  suppleanter;  Folkpartiet,  7  ordinarie  och  4  suppleanter; 

Vänsterpartiet  Kommunisterna,  6  ordinarie  och  3  suppleanter;  Miljöpartiet,  4  ordinarie  och  2 

suppleanter; samt KDS, 2 ordinarie och 2 suppleanter. Sammanlagt var antalet ledamöter således 61 

och antalet suppleanter 33. 

En  ordinarie  ledamot  med  potentiell  invandrarbakgrund  kunde  identifieras  i 

kommunfullmäktige under denna mandatperiod. Det var miljöpartisten MP1, som innehade uppdrag 

som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige även denna mandatperiod. Denne miljöpartist hade 

även andra uppdrag i kommunen. Han satt som ersättare i kommunstyrelsen, vilken bestod av 15 

ordinarie ledamöter och 15 ersättare men var dock inte den enda med potentiell invandrarbakgrund 

där. MP1 var även ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, där han var en av sju suppleanter. 

Samma  antal  ordinarie  ledamöter  fanns  i  arbetsutskottet,  varför  den  potentiella 

invandrarrepresentationen där vid ordinaries frånvaro blev cirka 14,29 procent. Slutligen innehade 

MP1 två uppdrag som var snarlika. Han var ombud i svenska kommunförbundets länsavdelning 

samt  ombud i  Kronobergs  läns  kommunförbund under  bildande.  I  båda  dessa  församlingar  var 

antalet ombud 17 personer och ersättare lika många, varför en potentiell immigrantrepresentation på 

cirka 5,88 procent var gällande.

Socialdemokraten S5 återfanns även denna mandatperiod bland de förtroendevalda. Denna 

period hade hon en mängd olika uppdrag. Det första var som ersättare i kommunfullmäktige. Även i 

kommunstyrelsen  satt  hon  som ersättare.  Som tidigare  nämnt  fanns  en  till  person  utav  de  15 

ersättarna  med  potentiell  invandrarbakgrund,  varför  den  möjliga  invandrarrepresentationen  vid 

ordinarie ledamots frånvaro blev cirka 13,33 procent i den nämnden. Liksom MP1 satt S5 i svenska 

kommunförbundets länsavdelning samt Kronobergs läns kommunförbund under bildande, dock till 

skillnad från MP1 som ersättare. Detta innebar att den potentiella immigrantrepresentationen i dessa 
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församlingar ökade från cirka 5,88 procent vid ordinarie ledamöters närvaro till cirka 11,76 procent 

vid  vissa  av  dessas  frånvaro.  S5  satt  även  som  ordinarie  ledamot  i  tekniska  nämnden  tillika 

trafiknämnden samt som ersättare i distriktsnämnden inom socialnämndens verksamhetsområde i 

nordvästra distriktet. Den förstnämnda innehöll 15 ordinarie ledamöter och lika många ersättare, 

varför  den  potentiella  invandrarrepresentationen  i  den  var  cirka  6,67  procent  och  den  senare 

innehöll  11  ordinarie  ledamöter  och  lika  många  ersättare,  vilket  innebar  en  potentiell 

invandrarrepresentation på cirka 9,09 procent vid ordinarie ledamots frånvaro. Slutligen satt S5 i tre 

styrelser. Två av dessa hade 5 ordinarie ledamöter och lika många ersättare: Styrelsen för Växjö 

industrifastigheter och styrelsen för stiftelsen Bergundahus. I den förstnämnda av dessa två var hon 

ordinarie  ledamot,  och i  den andra ersättare,  vilket  innebar  en potentiell  immigrantandel  på 20 

procent i den första styrelsen och lika många procent i den andra vid ordinarie ledamots frånvaro. 

Slutligen  innehade  S5  uppdraget  som  ledamot  i  styrelsen  för  blivande  bostadsrättsföreningen 

Smedjan i Gemla. För denna kunde inte potentiell representation avgöras, då externa ledamöter ej 

redovisades i registret.

Ytterligare  personer  som  varit  verksamma  på  kommunala  uppdrag  under  tidigare 

mandatperioder kunde identifieras. Centerpartisten C3 innehade uppdraget som en av fem ordinarie 

ledamöter  i  valnämnden  (med  samma  antal  ersättare),  vilket  innebar  en  möjlig 

invandrarrepresentation  på  20  procent  där.  Även  C2  återfanns  denna  mandatperiod  bland  de 

förtroendevalda,  även  denna  gång  som  ordinarie  ledamot  i   Riksbyggens  bostadsrättsförening 

Växjöhus nr. 1. Socialdemokraten S4 var ordinarie ledamot i besvärsnämnden, som bestod av 5 

ordinarie ledamöter och lika många ersättare, vilket innebar en potentiell immigrantrepresentation 

på 20% i nämnden. Även socialdemokraten S6 kunde åter identifieras bland de förtroendevalda. Ett 

av hennes uppdrag var som ordinarie ledamot i byggnadsnämnden, som vid tidpunkten bestod av 15 

ledamöter och lika många ersättare. Detta innebar en potentiell invandrarrepresentation där på cirka 

6,67 procent. Hon satt även i styrelsen för stiftelsen växjöbostäder som vid tidpunkten innefattade 5 

ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Under  mandatperioden  ökade  antalet  förtroendevalda  från  Vänsterpartiet;  tre  nya  namn 

kunde identifieras i  förteckningarna. Den förste var en man med tyskklingande namn och titeln 

kock,  V2,  som  satt  som  ersättare  i  trafiksäkerhetsnämnden  under  mandatperioden.  Den  andre 

vänsterpartisten,  V3, med titeln  forskarassistent  och möjligt  tyskt  ursprung, satt  som en av nio 

revisorssuppleanter i kommunen, vilket innebar en potentiell invandrarrepresentation i revisionen 

på cirka 11,11 procent vid ordinarie revisors frånvaro. V3 var även suppleant i Växjö Energiverk 

AB:s styrelsen, vilken bestod av 11 ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Där var således 

den  möjliga  immigrantrepresentationen  cirka  9,09  procent  vid  ordinarie  ledamots  frånvaro. 

28



Slutligen kunde ännu en vänsterpartist identifieras. Denna kvinna, V4, med potentiellt östeuropeiskt 

ursprung, var ersättare i invandrar- och konsumentnämnden, som innefattade 11 ordinarie ledamöter 

och 11 ersättare.

Till  invandrar-  och  konsumentnämnden  tillkom  även  en  moderat  som  ej  identifierats  i 

dokument  från  tidigare  mandatperioder.  M5,  med  möjligt  grekiskt  ursprung och  titeln  ingenjör 

utgjorde således en av 11 ordinarie ledamöter i nämnden. Vid ordinarie ledamöters närvaro var den 

potentiella  immigrantrepresentationen  i  invandrar-  och  konsumentnämnden  därför  cirka  9,09 

procent. Vid ordinarie vänsterpartists frånvaro kunde den öka till potentiellt cirka 18,18 procent.

Ytterligare en moderat med möjlig utländsk härkomst kunde identifieras. Mannen M6 med 

möjligt östeuropeiskt ursprung satt som ersättare i trafiksäkerhetsnämnden under mandatperioden. 

Eftersom  denna  nämnd  bestod  av  11  ordinarie  ledamöter  och  lika  många  ersättare,  och  en 

vänsterpartistisk ersättare med potentiellt immigrantursprung kunnat identifieras innebar detta en 

potentiell invandrarrepresentation på upp till cirka 18,18 procent vid ordinarie ledamöters frånvaro.

Slutligen  kunde ytterligare  en socialdemokrat  med potentiell  utländsk  härkomst  identifieras.  S7 

hade titeln metallarbetare, möjligt sydamerikanskt (eventuellt spanskt eller portugisiskt) ursprung, 

och satt som ordinarie ledamot i personalnämnden, vilken bestod av 11 ledamöter och lika många 

ersättare. Där blev den möjliga invandrarrepresentationen således cirka 9,09 procent. S7 satt även 

som  ersättare  i  distriktsnämnden  inom  socialnämndens  verksamhetsområde  i  Teleborg.  Denna 

nämnd  hade  också  11  ordinarie  ledamöter  och  11  ersättare,  vilket  innebar  en  potentiell 

immigrantrepresentation på cirka 9,09 procent vid ordinarie ledamots frånvaro.

För att sammanfatta mandatperioden 1989 till 1991 kan det konstateras att en ökning skedde 

i antalet förtroendevalda med potentiell utländsk härkomst. Under föregående period var antalet 8 

personer, vilket innebär en ökning med 4 personer till de 12 som kunde observeras under perioden 

1989 till 1991. Sammanlagt var antalet förtroendevalda 1989-1991 utifrån registeruppgifterna 718 

personer, vilket innebär att andelen förtroendevalda med potentiell utländsk härkomst uppgick till 

cirka 1,67 procent av det totala antalet förtroendevalda.  Under denna mandatperiod var andelen 

kvinnor åter underrepresenterade bland personer med möjlig invandrarbakgrund. 1/3 av det totala 

antalet  observerade  personer  med  potentiell  utländsk  härkomst  var  kvinnor,  vilket  innebär  att 

andelen kvinnor med potentiell utländsk härkomst bland de förtroendevalda var cirka 0,56 procent, 

medan andelen män med potentiell utländsk härkomst var cirka 1,12 procent.

Liksom för övriga mandatperioder noterades det möjliga ursprunget för de förtroendevalda 

som observerats,  och resultaten liknade de från tidigare mandatperioder,  fast  med vissa mindre 

skillnader. Dessa resultat har sammanställts i Tabell 18. 
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Tabell 18. Uppskattat ursprung hos förtroendevalda med potentiell invandrarbakgrund 1989-1991

Män Kvinnor

Skandinavisk 1 1

Finsk 2

Tysk 4

Grekisk 1

Östeuropeisk 1 1

Sydamerikanskt (sp/pt) 1

SUMMA 8 4

Källa: VKA. Förteckning över förtroendevalda i Växjö Kommun, 1989-1991.

Vad  likheterna  beträffar  var  den  huvudsakliga  representationen  bland  potentiella  invandrare 

centrerad  till  Sveriges  närområde.  Möjliga  skandinaver,  finnar  och  tyskar  utgjorde  2/3  av  de 

observerade  personerna,  övriga  möjliga  européer  ¼ eller  möjligtvis  den  resterande  tredjedelen. 

Personen  som  noterats  som  av  sydamerikanskt  ursprung  kan  möjligen  vara  av  spanskt  eller 

portugisiskt  ursprung,  och  det  är  därför  oklart  om  utomeuropeisk  representation  förekom 

överhuvudtaget.

Informationen om partitillhörighet presenteras i sammanställd form i Tabell 19.

Som  Tabell  19  visar  kan  vi  se  att  den  högsta  representationsgraden  återfinns  hos 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet  Kommunisterna,  med fyra respektive tre  förtroendevalda 

med potentiell utländsk härkomst. 

Tabell 19. Partitillhörighet hos förtroendevalda med potentiell invandrarbakgrund 1989-1991

Män Kvinnor

Socialdemokraterna 2 2

Folkpartiet

Centerpartiet 1 1

Moderaterna 2

VPK 2 1

KDS

Miljöpartiet 1

SUMMA 8 4

Källa: VKA. Förteckning över förtroendevalda i Växjö Kommun, 1989-1991.

Därefter följer Centerpartiet och Moderaterna med två personer vardera och Miljöpartiet med en 

förtroendevald med möjlig invandrarbakgrund. Tabell 20 visar fördelningen av uppdrag efter art och 

kön.
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Tabell 20. Nämnder och styrelser med potentiell invandrarrepresentation efter kön och uppdragsart

1989-1991 M K

Ord. Ers. Ord. Ers.

Besvärsnämnden 1

Blivande bostadsrättsföreningen Smedjan i Gemlas styrelse 1

Byggnadsnämnden 1

Distriktsnämnden inom socialnämndens verksamhetsområde i nordvästra distriktet 1

Distriktsnämnden inom socialnämndens verksamhetsområde i Teleborg 1

Invandrar- och konsumentnämnden 1 1

Kommunfullmäktige 1 1

Kommunstyrelsen 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1

Kronobergs läns kommunförbund under bildande 1 1

Personalnämnden 1

Revisionen 1

Riksbyggens bostadsrättsförening Växjöhus nr. 1 1

Stiftelsen Bergundahus styrelse 1

Stiftelsen Växjöbostäders styrelse 1

Svenska kommunförbundets länsavdelning Kronoberg 1 1

Tekniska nämnden tillika trafiknämnden 1

Trafiksäkerhetsnämnden 2

Valnämnden 1

Växjö Energiverk AB:s styrelse 1

Växjö Industrifastigheters styrelse 1

SUMMA 7 7 6 6

Källa: VKA. Förteckning över förtroendevalda i Växjö Kommun, 1989-1991.

Som  Tabell  20  visar  är  fördelningen  mellan  uppdragsart  jämn.  Vad  beträffar  nämnd-  eller 

styrelsetyp kan det konstateras att en viss ökning har skett i uppdrag innehavda av personer med 

möjlig  immigrantbakgrund  i  inflytelserikare  organ.  Manliga  innehavare  av  uppdrag  i 

kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott kunde identifieras. Det är dock fortfarande 

en övervikt mot externa uppdrag, eller uppdrag där i huvudsak riktlinjer eller regelverk tillämpas.

4.2.8 Datasammanställningar och gemensamma data för perioden 1971-1991

Som  undersökningen  hittills  har  visat  var  representationen  av  personer  med  potentiell 

invandrarbakgrund  låg.  Samtidigt  kan  det  konstateras  att  det  hos  vissa  partier  förekommit  en 

betydligt högre grad av representation av personer med potentiell invandrarbakgrund än hos andra. 

Det  största  antalet  personer  med  potentiell  utländsk  härkomst  kunde  identifieras  hos 

Socialdemokraterna,  där  sju  personer  under  perioden  1971-1991  innehaft  kommunala 

förtroendeuppdrag. Partiet med näst högst antal var Moderaterna. Sammanlagt sex moderater med 

potentiella  immigrantbakgrunder  och  kommunala  uppdrag  kunde  identifieras.  Därefter  följde 
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Centerpartiet och Vänsterpartiet Kommunisterna, som hade fyra identifierade personer vardera med 

kommunala  uppdrag  och  möjlig  immigrantbakgrund.  Folkpartiet  hade  två  personer  med möjlig 

invandrarbakgrund och kommunala uppdrag. Slutligen hade Miljöpartiet en person med potentiell 

invandrarbakgrund  och  kommunala  uppdrag  under  hela  perioden.  KDS  som  under  flera 

mandatperioder  fanns  representerat  i  kommunfullmäktige  hade  inga  identifierbara  kommunala 

förtroendemän med potentiell utländsk härkomst.

Slutsatser kan även dras kring vilka uppdragstyper personer hade. Tabell 21 sammanfattar 

distributionen av uppdrag efter uppdragsart50, kön och mandatperiod.

Som Tabell 21 visar kan det konstateras att uppdragsarten ersättare dominerat bland uppdrag 

som innehafts av personer med möjlig immigrantbakgrund samtliga mandatperioder utom en. Under 

perioden 1980-1982 dominerade ordinarie uppdrag med ett uppdrags övervikt. Det ska dock sägas 

att övervikten mot ersättaruppdrag var större under de tre första mandatperioderna som undersöktes. 

Noterbart är även att endast ett uppdrag innehades av en kvinna under den tidsperioden. Man kan 

även se att möjliga invandrarkvinnor är betydligt underrepresenterade i fråga om antalet uppdrag 

under  den  undersökta  tidsperioden  i  jämförelse  med  identifierade  män.  Det  bör  då  dessutom 

betänkas att en av kvinnorna, S5, under en mandatperiod innehade 9 uppdrag. 

Tabell 21. Distribution av uppdrag efter uppdragsart, kön och mandatperiod, 1971-1991.

M K

Ord. Ers. Ord. Ers.

1971-1973 1

1974-1976 2

1977-1979 3 8 1

1980-1982 6 3 2

1983-1985 3 7 1

1986-1988 4 3 2 4

1989-1991 7 7 6 6

SUMMA 23 31 9 13

Källa: VKA. Sammanställning av tabellerna 4, 5, 8, 11, 14, 17 och 20. Fetmarkering indikerar 

övervikt för uppdragsarten.

Kvinnorna  var  generellt  underrepresenterade,  då  8  kvinnor  med  potentiell  invandrarbakgrund 

identifierades  under  den  undersökta  tidsperioden.  Detta  att  jämföra  med  16  identifierade  män. 

Eftersom urvalsgruppen är mycket liten är det svårt att dra partispecifika slutsatser om strukturer i 

uppdragsfördelning, varför den aspekten ej undersöks och presenteras i Tabell 21. 

50 Avser uppdrag som ordinarie ledamot eller suppleant.

32



Statistik  över  andelen  förtroendevalda  med  möjlig  invandrarbakgrund  har  tagits  fram  från 

källmaterialet för varje mandatperiod. Denna statistik presenteras i sammanfattad form i Tabell 22.

Tabell 22. Andel förtroendevalda med potentiell invandrarbakgrund 1971-199151

Period Män Kvinnor Alla

Antal Totalt % Antal Totalt % Antal Totalt %

1971-1973 1 761 0,13 0 761 0 1 761 0,13

1974-1976 1 756 0,13 0 756 0 1 756 0,13

1977-1979 6 842 0,71 1 842 0,12 7 842 0,83

1980-1982 5 818 0,61 2 818 0,24 7 818 0,86

1983-1985 6 750 0,80 1 750 0,13 7 750 0,93

1986-1988 4 710 0,56 4 710 0,56 8 710 1,13

1989-1991 8 718 1,11 4 718 0,56 12 718 1,67

Källa: VKA, samtliga förteckningar. Kolumnen  ”alla” avser antalet förtroendevalda oavsett kön, 

antal avser förtroendevalda med potentiell immigrantbakgrund och totalt avser det totala antalet 

förtroendevalda i kommunen under aktuell mandatperiod.

Tabell  22  visar  att  personer  med  potentiell  invandrarbakgrund  under  hela  perioden  varit  lågt 

representerade  i  kommunens  styrelser  och  nämnder.  Det  har  skett  en  stadig  ökning  av 

representationen över tid från 0,13 procent första mandatperioden upp till 1,67 procent under sista 

perioden. Noterbart är dock att antalet kvinnor under hela tiden förutom mandatperioden 1986-1988 

är betydligt lägre än antalet män.

Slutligen  bör  några  aspekter  kring  ursprung nämnas  i  denna  sammanfattning.  Tabell  23 

redogör för ursprunget hos de personer som observerats i undersökningen av arkivmaterialet från 

1971 till 1991.

Tabell 23. Uppskattat ursprung hos redovisade förtroendevalda, 1971-1991.

Män Kvinnor

Skandinavisk 2 3

Finsk 4 3

Tysk 6 1

Grekisk 1

Östeuropeisk 2 1

Sydamerikanskt (sp/pt) 1

SUMMA 16 8

Källa: VKA. Förteckningar över förtroendevalda i Växjö Kommun, 1971-1991.

51 Det totala antalet avser här antalet förtroendevalda i förteckningarna oavsett kön.
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Som Tabell 23 visar finns det en uppenbar övervikt mot personer från Sveriges närområde. Under 

hela tidsperioden innehade 24 personer med möjlig invandrarbakgrund uppdrag i kommunen. Utav 

dessa bedömdes 5 vara skandinaver, 7 finnar och 7 tyskar. Med andra ord bedömdes 19 utav 24 vara 

från Sveriges omedelbara närområde. Ytterligare fyra bedömdes som säkerligen européer. Endast en 

bedömdes kunna vara av sydamerikanskt ursprung. Värt att notera är dock att detta lika gärna skulle 

kunna vara spanskt eller portugisiskt. 

4.3 Jämförelse mellan arkivdata och demografiska data

I detta avsnitt jämförs data över andelen möjliga immigranter med demografiska data i form av 

befolkningsmängd och invandrarnas andel av befolkningen. Som tidigare nämnt finns ej data att 

tillgå om andelen utrikes födda i förhållande till befolkningsstorleken, men eftersom data om antalet 

utländska medborgare samt invandrarantalet finns går slutsatser ändå att dra, då gruppen utrikes 

födda med största sannolikhet är större än gruppen utländska medborgare. En jämförelse mellan 

demografiska data om utländska medborgare och statistiken över potentiell invandrarrepresentation 

kan ses i Tabell 24.

Som  Tabell  24  visar  är  differensen  mellan  andelen  av  befolkningen  som  är  utländska 

medborgare  och  personer  med  potentiell  invandrarbakgrund  i  andel  av  det  totala  antalet 

förtroendevalda signifikant. 

Tabell 24. Jämförelse mellan antal utländska medborgare och andelen förtroendevalda med möjlig 

invandrarbakgrund

Period Män Kvinnor Alla

Andel av 
f.v.

Andel utl. 
medborg.

Differens Andel av 
f.v.

Andel utl. 
medborg.

Differens Andel av 
f.v.

Andel utl. 
medborg.

Differens

1971-1973 0,13 3,23 3,10 0 2,91 2,91 0,13 3,07 2,94

1974-1976 0,13 3,04 2,91 0 2,78 2,78 0,13 2,91 2,78

1977-1979 0,71 3,26 2,55 0,12 3,06 2,94 0,83 3,16 2,33

1980-1982 0,61 3,63 3,02 0,24 3,51 3,27 0,86 3,57 2,71

1983-1985 0,80 3,46 2,66 0,13 3,25 3,12 0,93 3,35 2,42

1986-1988 0,56 3,76 3,20 0,56 3,34 2,78 1,13 3,55 2,42

1989-1991 1,11 4,70 3,59 0,56 4,26 3,7 1,67 4,48 2,81

Källa: SCB-SDB, Tabell 3. VKA, Tabell 22. Från demografiska data avses andel av befolkningen 

per sista december sista året i varje mandatperiod.

Differensen var som störst under de första mandatperioderna, minskade sedan något, men ökade 

framåt sista mandatperioden åter  igen.  Konstant är  dock differensen högre än 2 procent mellan 
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andelen utländska medborgare och andelen personer med möjlig utländsk bakgrund på kommunala 

förtroendeuppdrag.  Bland kvinnorna är  differensen ännu högre,  vilket  innebär  att  de är  än mer 

underrepresenterade än männen.

Vad  kommunfullmäktige  beträffar  så  har  det  som mest  funnits  en  ledamot  med  möjlig 

utländsk härkomst, samt under en mandatperiod en ledamot och en ersättare. Detta innebär att den 

högsta potentiella representationsgraden (inräknat en ordinarie ledamot och en ersättare) var 3,28 

procent, detta under en mandatperiod då andelen utländska medborgare i Växjö uppgick till 4,48 

procent. Alltså är det en differens på 1,2 procent i förhållande till andelen av befolkningen med 

utländskt  medborgarskap  även  vid  ordinarie  ledamots  frånvaro;  underrepresentationen  är  tydlig 

även i beslutande organ.

4.4 Interima slutsatser och interimsammanfattning

Det  nämndes  tidigare  att  siffrorna  som  presenterades  om  representationsgrad  i  förhållande  till 

befolkningsandel  enbart  är  gällande  för  utländska  medborgare  i  Växjö.  Skulle  information  om 

utrikes födda tas in i denna statistik vore differensen ännu högre. Ett tydligt mönster framträder 

således:  personer  med  utländsk  bakgrund  är  starkt  underrepresenterade  i  fråga  om 

förtroendeuppdrag i Växjö Kommun 1971-1991. Vidare har analysen av uppdragens karaktär under 

mandatperioderna  visat  att  personer  med  potentiell  utländsk  bakgrund  i  regel  fått  mindre 

betydelsefulla uppdrag, ofta i externa styrelser. I kommunfullmäktige har det som högst funnits en 

ledamot och en ersättare med potentiell utländsk härkomst samtidigt, vilket innebär en betydande 

underrepresentation i  förhållande till  andelen utrikes födda personer.  Vad kvinnorna beträffar är 

underrepresentationen av dubbel natur: inom gruppen utländska medborgare som en helhet är de 

underrepresenterade, och som kvinnor inom gruppen är de än mer exkluderade.

5. Diskussion

Den kvantitativa  undersökningen av  data  om invandrarrepresentationen bland  förtroendevalda  i 

Växjö Kommun 1971 till 1991 visade tydligt på en underrepresentation. För att exemplifiera med 

den period då den möjliga immigrantrepresentationen var som högst, 1989-1991, kan det sägas att 

representationen borde varit 4,48 procent för att vara likvärdig med antalet utländska medborgare 

bosatta i Växjö och ännu högre för att motsvara andelen utrikes födda; den möjliga representationen 

var under denna mandatperiod 1,67 procent av de förtroendevalda.

Vi inleder med en jämförelse av denna studies data med de data som andra undersökningar 

presenterat.  Det ska poängteras att  resultaten från Umeå ej  berör samma tidsperiod,  utan ligger 
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närmare  i  tiden  än  denna  undersökning.  Paralleller  kan  dock  dras  eftersom  strukturerna  kan 

konstateras  vara  liknande.  Slutrapporten  från  Demokratiprojektet  i  Umeå52 visade  på  en 

underrepresentation  i  Sverige  vad  beträffade  kommunfullmäktigeledamöter,  landstingsledamöter 

och riksdagsledamöter. I denna studie kunde konstateras att en underrepresentation kunde iakttas 

även i Växjö beträffande kommunfullmäktigeledamöter samt ledamöter i nämnder och styrelser. En 

ökning  över  tid  konstaterades  i  Umeå,  och  detta  var  även  fallet  i  Växjö.  Vad  beträffade 

representationsgrad var männen överrepresenterade i förhållande till kvinnorna, vilket innebär att 

kvinnorna  liksom i  Umeå  var  dubbelt  underrepresenterade.  Detta  visades  i  Tabell  21,  där  det 

framgick  att  kvinnorna  satt  på betydligt  färre  uppdrag  än  männen.  Vidare  visade  Tabell  22 att 

representationen i  möjliga invandrarkvinnor alla mandatperioder utom en var  betydligt  lägre än 

motsvarande beträffande invandrarmän. Ännu en likhet i data som kunde konstateras om våra data 

jämfördes  med  de  från  Umeå  1994  var  att  Norden  var  det  vanligaste  ursprungsområdet  för 

representanterna  med  invandrarbakgrund.  Som Tabell  23  visade  var  12  av  de  24  identifierade 

möjliga immigranterna troligtvis av nordisk härkomst. Ytterligare sju personer betecknades som av 

möjligt tyskt ursprung i dessa data.

Frågan om språket kan vara ännu en nyckel till att förstå varför personer som möjligen var 

från Sveriges närområde var högre representerade i resultaten än personer från andra regioner. De 

skandinaviska språken är förhållandevis lika, vilket rimligen underlättar en persons integration i det 

svenska samhället och därmed också gör det lättare för personen att skapa ett politiskt engagemang. 

Det  kan också anses  gällande för germanska språk att  inlärningen av svenska är  lättare  än för 

personer med ursprung i andra språkgrupper. Detta förklarar dock inte varför personer med möjlig 

finsk bakgrund också var  högt  representerade i  resultaten.  En möjlig  förklaring till  detta  är  att 

banden mellan finsk och svensk kultur delvis överbryggar språkförbistringar.

Från  slutbetänkandet  i  SOU  2006:79  presenterades  i  forskningsläget  ett  flertal  möjliga 

anledningar  till  strukturell  diskriminering  av  invandrare  i  det  politiska  livet.  Vad  gäller  de 

partiinterna aspekterna kan inga större slutsatser dras eftersom sådana data inte har analyserats i 

denna studie. En aspekt som dock kunde påvisas i resultaten från denna studie var att ”svenskar” 

blev alltmer överrepresenterade ju högre upp i hierarkin man kom.53  Det konstaterades bland annat 

att  potentiella  immigranter  hade  fler  ersättaruppdrag  än  ordinarie  uppdrag,  samt  att  uppdragen 

överlag fanns i nämnder som hade att tillämpa lagstiftning. Detta kan ses som ett tecken på att en 

etablerad  politisk  elit  har  befäst  sina  positioner  genom  att  inte  inkludera  personer  med 

immigrantbakgrund i de beslutsfattande skikten. Huruvida detta beror på partiinterna strukturer eller 

52 Amin, Jabar (red). 2000. s. 29.
53 SOU 2006:79. S. 117.
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strukturer inom de folkvalda församlingarna är med nuvarande data svårt att svara på. Tydligt är 

dock att de valberedande funktionerna och de partiinterna nomineringsprocesserna bör ligga i fokus 

om den aspekten ska undersökas mer specifikt, eftersom dessa i många fall är avgörande för vilka 

uppdrag personer slutligen utses till att tjänstgöra på.

De teoretiska perspektiv som anfördes inför presentationen av studien skulle kunna kopplas 

till de resultat som framkom av den kvantitativa undersökningen. Den etnocentrism som framförs 

som en risk av de los Reyes54 kan ses som en möjlig förklaring till att de möjliga immigranter som 

engagerat sig i huvudsak antas komma från Sveriges närområde, framförallt Norden och Tyskland. I 

och med möjligheten att inhemska värderingar upphöjs till normer blir det svårare för personer som 

möjligen har ursprung i en kultur som ej delar dessa värderingar att integreras i systemet.

Underrepresentationen  kan  även  ses  som  ett  resultat  av  en  rasifieringsprocess  där 

immigranter framställts som alltför främmande och därmed inte känner sig hemma i det nya landets 

politiska system. Som hävdat i diskussionen om rasifiering är det uppenbart att den maktgruppering 

som  dominerat  den  kommunala  politiken  (etniskt  svenska  män)  skulle  ha  något  att  vinna  på 

rasifiering och motsvarande process applicerad på personer utifrån könstillhörighet. Detta skulle 

också förklara varför kvinnor är dubbelt underrepresenterade i resultaten från studien. En kulturell 

icke  öppen  rasism  som  bottnar  i  föreställningar  om  ”vi  och  dom”  är  mycket  möjligt  en 

strukturbaserad förklaring till varför personer med möjlig utländsk härkomst är underrepresenterade 

på  kommunala  förtroendeuppdrag  under  den  undersökta  perioden.  Därmed  inte  sagt  att  detta 

nödvändigtvis behöver vara en medveten strategi från en maktgruppering, det kan lika gärna handla 

om undermedvetet agerande. Vad som också togs upp i slutbetänkandet från utredningen om makt, 

integration och strukturell diskriminering och som är viktigt att inte glömma är andra institutioners 

inverkan.55 Bidrar media, utbildningssystemet och arbetslivet, som i många fall är mer centrala än 

politiken i människors vardagsliv, till rasifieringen minskas naturligtvis möjligheterna till politiskt 

engagemang  ytterligare.  Till  detta  kan  läggas  Lundh  &  Ohlssons  kommentar  om  den 

kulturpluralistiska politikens dubbelnatur.56 Det är möjligt att politikens strävan åt två håll samtidigt, 

konflikten  mellan  integrations/assimilationssträvanden  och  satsningar  på  immigranternas  eget 

kulturliv,  kan  ha  drivit  fokus  bort  från  brytandet  av  de  etablerade  strukturer  som  hindrar 

immigranter från att vara delaktiga fullt ut i samhällslivet.

Sätter man den konstaterade underrepresentationen i relation till socialisationsteorin går det 

att dra liknande slutsatser. Liksom rasifiering kan förklara vilka strukturer som håller utrikes födda 

borta från kommunala förtroendeuppdrag kan teorin kring politisk socialisation förklara varför olika 

54 De los Reyes, Paulina. 2007. s. 37.
55 SOU 2006:79, s. 133–193. 
56 Lundh & Ohlsson. 1999. S. 110.
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grupper möjligen har olika svårt att engagera sig i den lokala politiken. Den primära socialisationen 

som huvudsakligen kommer från föräldrar och omgivning och sker utan medveten inriktning lär 

innebära alltmer olik internaliserad subjektiv verklighetsbild till en stereotyp svensk sådan ju mer 

olik  den  svenska  kulturen  är  kulturen  personen  växer  upp  i.  Detta  innebär  rimligen  att  den 

sekundära socialisationen blir svårare ju mer annorlunda ursprungslandet är politiskt/kulturellt. Med 

denna teori är det rimligt att den politiska integrationen blir sämre ju större avståndet är till den 

svenska kulturen.

För  att  täcka  såväl  individ-  som  strukturperspektivet  är  kombinationen  av  teori  om 

strukturell  diskriminering  och  socialisation  ett  fruktbart  grepp.  Socialisationsteorin  visar  på  de 

svårigheter  som uppkommer  vid  politisk  integration  från  individens  sida,  medan  teorier  kring 

strukturell diskriminering visar på de tvingande strukturer som bromsar den politiska integrationen 

”uppifrån”. Undersökningens data visar dock även på en ökning av den politiska aktiviteten bland 

immigranter (som visat var andelen av de förtroendevalda med potentiell immigrantbakgrund högst 

den sista perioden som undersöktes), vilket innebär att det trots alla beskrivna hinder finns individer 

som bryter de tvingande strukturerna och lyckas med den sekundära politiska socialisationen. Till 

exempel har de 24 personer som identifierats i arkivmaterialet på ett eller annat sätt, om än inte 

fullständigt, brutit de exkluderande strukturerna och till del haft framgång med en sekundär politisk 

socialisation.

En aspekt som ej har undersökts i någon större utsträckning i denna studie är den kvalitativa 

med individfokus,  nämligen hur  vissa individer  faktiskt  integrerades  i  samhället  medan andra i 

större  utsträckning exkluderades.  Den huvudsakliga slutsatsen som kan göras här är  att  visa på 

tecknen på exkluderande strukturer utifrån kvantitativa data. En kvalitativ vinkel öppnar upp för 

diskussion  kring  andra  aspekter.  Till  exempel  hur  representationen  ser  ut  i  förhållande  till 

klasstillhörighet kopplat till yrkeskategori. Har individer större möjligheter till politisk integration 

om  de  tillhör  en  samhällsklass  eller  yrkesgrupp  än  en  annan,  och  följer  klasstillhörighet  och 

liknande mönster med från hemlandet till  Sverige? En annan aspekt som inte har undersökts är 

politisk  aktivitet  och  engagemang  inom  partierna  och  utomparlamentariskt;  representation  i 

kommunala  organ är  bara  en  av  flera  typer  av  politisk  aktivitet.  Alla  dessa  aspekter  kan  vara 

relevanta för framtida kvalitativa studier i ämnet. 

38



6. Sammanfattning och avslutning

Denna  studie  har  redogjort  för  politiskt  representation  av  personer  med  potentiell 

invandrarbakgrund i Växjö kommunfullmäktige, styrelser, nämnder och andra förtroendeuppdrag 

mellan 1971 och 1991.

Den inledande hypotesen som löd:

• att  personer  med  potentiell  immigrantbakgrund  under  perioden  1971  till  1991  är 

underrepresenterade i det politiska livet i Växjö i förhållande till sin andel av befolkningen. 

kunde  verifieras  för  samtliga  mandatperioder.  Dessutom  användes  då  siffror  över  utländska 

medborgare  bosatta  i  Växjö  kommun  under  dessa  perioder,  vilket  innebär  att  den  faktiska 

underrepresentationen var garanterat högre än dessa data visat. 

Ett  flertal  forskningsfrågor  har  under  presentationen  av  undersökningen  besvarats.  Den 

första frågan berörde anledningar till eventuell diskrepans i representationen: 

• Vilka möjliga orsaker finns till eventuell avvikande representation och politisk integration i 

förhållande till befolkningen i övrigt och är bristen på politisk integration i så fall ett resultat 

av strukturell diskriminering?

Detta går inte att belägga och verifiera enbart genom en kvantitativ undersökning, men som svar på 

denna  fråga  har  ett  antal  möjliga  anledningar  anförts  inom  socialisationsteori  och  teorier  om 

strukturell  diskriminering.  Det förenklade svaret  på frågan är att  den strukturella diskriminering 

som visats sannolikt existera finns eftersom det finns grupper som har att tjäna på undertryckande 

strukturer. De etablerade grupperna inom det politiska livet bildar en medveten eller omedveten 

gemenskap som innebär att immigranter rasifieras. Socialisationsteorin visar att för stort avstånd 

mellan den primära socialisationen och institutionerna som är del i den sekundära socialisationens 

mål leder till svårigheter i fråga om integration. Även om de exakta strukturer som ligger bakom 

bristen på politisk integration inte kan påvisas i denna studie har det framkommit tillräckligt mycket 

kvantitativ data som pekar på att strukturell diskriminering har varit gällande. Därför är svaret att 

bristen på politisk integration är ett resultat av strukturell diskriminering.

Den andra frågan handlade om könstillhörighet:

• Förekommer skillnader beroende på immigranternas könstillhörighet? 

Det kunde under undersökningens lopp konstatera att kvinnor med immigrantbakgrund var än mer 

underrepresenterade än män med sådan.  Förklaringar till  detta har sökts i teorier  om strukturell 

diskriminering, och slutsatsen kan dras att om rasifiering för att främja maktutövning förekommer 

finns incitament för den dominerande gruppen att applicera samma taktik gentemot kvinnor.

Slutligen fanns frågan om skillnader mellan partierna:
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• Vilka skillnader förekommer mellan partierna i fråga om invandrarrepresentation? 

Här kunde inga tydliga slutsatser dras, då datamängden var för liten. Detta innebar även att aspekten 

inte undersöktes mer ingående.

Huvudfyndet i denna studie är att en genomgående underrepresentation bland utrikes födda 

kunnat identifieras gällande kommunala förtroendeuppdrag i Växjö mellan 1971 och 1991. Flera 

olika  möjliga  förklaringar  till  detta  har  presenterats  och  det  har  föreslagits  att  en  strukturell 

diskriminering av invandrare finns i  det  politiska livet.  Andra studier pekar på samma resultat, 

vilket stärker detta argument. Resultaten från denna undersökning öppnar upp för flera intressanta 

frågeställningar om Växjö Kommun och politisk integration. Hur såg representationen ut efter 1991 

och vilka är strukturerna som diskrimineringen byggts på? Dessa frågeställningar besvaras möjligen 

av ytterligare kvalitativa och kvantitativa studier i ämnet.

40



7. Käll- och litteraturförteckning

Otryckt material

STATISTISKA CENTRALBYRÅN (SCB)

Statistikdatabasen. (SCB-SDB) <http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp?SSD=Sveriges+st

atistiska+databaser&xu=c5587001&yp=duwird&lang=1&SSD=Sveriges+statistiska+databa

ser> Data inhämtade 2009-12-01.

Befolkningsstatistik. Folkmängd efter tid, region och kön. 0780 Växjö, 1971-1991. SCB-SDB.

Befolkningsstatistik.  Utländska  medborgare  efter  region,  kön  och  tid.  0780  Växjö,  1973-1991.

SCB-SDB.

VÄXJÖ KOMMUNARKIV (VKA)

Förteckning över förtroendevalda i Växjö Kommun, 1971. Bilaga till kommunfullmäktiges 

protokoll 1971.

Förteckning över förtroendevalda i Växjö Kommun, 1972. Bilaga till kommunfullmäktiges 

protokoll 1972.

Förteckning över förtroendevalda i Växjö Kommun, 1973. Bilaga till kommunfullmäktiges 

protokoll 1973.

Förteckning över förtroendevalda i Växjö Kommun, 1974-1976.

Förteckning över förtroendevalda i Växjö Kommun, 1977-1979.

Förteckning över förtroendevalda i Växjö Kommun, 1980-1982.

Förteckning över förtroendevalda i Växjö Kommun, 1983-1985.

Förteckning över förtroendevalda i Växjö Kommun, 1986-1988.

Förteckning över förtroendevalda i Växjö Kommun, 1989-1991.

Litteratur

Amin, Jabar (red.).  2000.  Invandrarna och politisk integration.  Umeå: Samordningsgruppen för

invandrarföreningar i Umeå (SIUM).

Anderson,  Benedict.  1991.  Den  föreställda  gemenskapen.  Reflexioner  kring  nationalismens

ursprung och spridning. Göteborg: Daidalos.

Boberg, Per. 2009.  Finnish Immigration, Political  Activity and Representation in Kronoberg and

Växjö 1944-1954. Opublicerad B-uppsats. Växjö Universitet.

41



De  los  Reyes,  Paulina.  2007.  Att  segla  i  motvind.  En  kvalitativ  undersökning  om  strukturell

diskriminering  och  vardagsrasism  inom  universitetsvärlden. I  serien  Arbetsliv  i

Omvandling, 2007:5. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.

Frank, Denis. 2005. Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen. Växjö: Växjö University Press. 

Ivarsson, Tore. 1992. Kommunernas släktträd. Sveriges kommuner 1863-1992. Älvsjö: Kommentus

Förlag.

Lundh,  Christer  &  Rolf  Ohlsson.  1999.  Från  arbetskraftsimport  till  flyktinginvandring.  2:a

reviderade upplagan. Stockholm: SNS Förlag.

Mulinari, Diana & Anders Neergaard. 2004. Den nya svenska arbetarklassen. Rasifierade arbetares  

kamp inom facket. Umeå: Borea.

Neergaard,  Anders.  2002.  Fackföreningsrörelsen  i  ett  rasifierat  samhälle.  I  Maktens  (o)lika

förklädnader.  Kön,  klass & etnicitet  i  det  postkoloniala Sverige.  Sidan 121–149. De los

Reyes, Paulina, Irene Molina & Diana Mulinari (red.). Stockholm: Atlas.

Soininen,  Maritta.  1989.  Samhällsbilder i  vardande.  Politisk socialisation och den finska andra

generationen. Stockholm: CEIFO.

Statens  Offentliga  Utredningar.  2006:79.  Integrationens  svarta  bok.  Agenda  för  jämlikhet  och

social sammanhållning. Stockholm: Fritzes.

Statistiska Centralbyrån. 2007.  Personnummer – dess konstruktion och hantering inom Statistiska

Centralbyrån.  I Befolknings-  och  välfärdsstatistik  2007:1. Stockholm:  Statistiska

Centralbyrån.

42


