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Abstract

Title:  Finnish  immigrants  in  Katrineholm.  The  relevance  of  political  hegemonies  and  social 
relations for the political integration of immigrants in a Swedish local community. 1944-1991.

The present  memorandum outlines the structure,  theoretical  starting points and disposition of a 
thesis about the activities of Finnish immigrants in a Swedish local community, more specifically 
their political integration. The intention is to study the municipality of Katrineholm in the years 
1944 to 1991.

Previous  research  about  the  actorship  of  immigrants  in  spheres  such  as  politics,  labour 
unions, immigrant associations, educational associations and mass-education, as well as churches 
and religion, is presented to give an overview of possible areas connected to political integration 
that can be studied. The overview of previous research also covers local immigrant politics.

The intended theoretical starting points for the proposed thesis are  political economy and 
hegemony. The latter is intended to be investigated through its expression in the social relations 
class,  gender,  ethnicity,  nationality and  generation.  It  is  suggested  in  this  memorandum  that 
hegemonies and social relations within a local political economy can be operationalised fruitfully in 
a study of political integration. Hence, theoretical viewpoints and definitions connected to political  
integration are also elaborated on.

Methodologically it is suggested that quantitative and qualitative analysis be undertaken to 
study the sources that the thesis is intended to be based on. Sources such as documents from the 
exemplified activity fields are to be used. Also, it is suggested that oral sources such as interview be 
used. Another possible method is a research circle, if preconditions in Katrineholm favour such an 
approach. 

The conclusion of this memorandum is that no previous studies have been undertaken using 
the approach presented and further that few studies of the local political integration of immigrants 
exist.  Hence, the proposed thesis will make a significant contribution to the study of immigrant 
actorship, political integration and contributions to the formation of social relations and hegemonies 
in a local political economy.
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1. Inledning

I augusti  2006 presenterades  Integrationens svarta bok  som ett  slutbetänkande från den statliga 

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. Syftet med utredningen 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 

inflytande i  förhållande  till  de  integrationspolitiska  målen”.  Utredningens uppdrag var  även att 

utröna  om  diskriminering  på  basis  av  religion  eller  etnicitet  varierade  beroende  på  den 

diskriminerades könstillhörighet.1 I slutbetänkandet från denna utredning dras slutsatsen att 

den strukturella och institutionella diskrimineringen är  både en orsak och en konsekvens av 
maktojämlikheten  i  Sverige  och  att  den  skapas  och  permanentas  genom  den  komplexa 
interaktionen  mellan  strukturella  villkor,  institutionella  arrangemang  och  individuella 
handlingar.2

Utredningen konstaterar  även att  diskriminering  drabbar  män och kvinnor  olika  och skiljer  sig 

beroende  på  den  diskriminerades  ålder  och  klassbakgrund.3 Diskriminering  av  personer  med 

invandrarbakgrund och deras barn menas vara systematisk och ständigt följa dem i deras vardag. 

Huvudorsak  till  diskriminering  i  samhället  hävdas  vara  ”samhälleliga  normer  och  […] 

institutionella praktiker”. Den beskrivs som ett samhälleligt problem relaterat till maktstrukturer, 

och inte i huvudsak till ”vissa aktörers illvilja eller onda avsikter”, som rör sig utanför juridikens 

område  och  ”opererar  genom  formella  och  informella  överenskommelser  och  föregivettagna 

sanningar”4

Utredningen utmynnar i förslag om hur integrationspolitiken ska utformas,  och även hur 

diskriminering och exkludering inom den politiska sfären ser ut, men inga åtgärder för att förbättra 

den  politiska  integrationen  föreslås.5 Omformning  av  myndigheter,  åtgärder  inom  arbetslivet, 

satsningar  på  forskning,  ändrad  lagstiftning,  utbildning  inom  rättsväsendet  och  åtgärder  inom 

utbildningsväsendet  är  ett  axplock  av  de  åtgärder  som  tas  upp6,  men  inga  av  dessa  åtgärder 

innefattar målsättningen att öka möjligheterna för immigranter7 och deras barn att vara delaktiga i 

det  politiska  systemet  och  reducera  underrepresentationen  av  vissa  grupper  i  detta  hänseende. 

Istället är tonen i slutbetänkandet generellt centrerad kring att främja sammanhållningen i samhället. 

Åtgärder föreslås på många områden, men utredningen säger inget om den politiska arenan.

Integrationens svarta bok är inte den första utredning som analyserat etniska minoriteters 

1 SOU 2006:79. S. 37.
2 Ibid., s. 243.
3 Ibid., s. 248.
4 Ibid., s. 250.
5 Se avsnitt 4.4 om begreppet politisk integration.
6 SOU 2006:79.
7 Termerna invandrare, immigranter och utrikes födda används växelvis som benämning på personer födda utom 

Sveriges gränser som har immigrerat till Sverige.
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och  invandrares  situation  i  Sverige.  1968  tillsattes  Invandrarutredningen med  ”uppdrag  att 

kartlägga invandrarnas och minoriteternas situation i Sverige och att föreslå samhällsåtgärder på 

olika  områden  för  dessa  grupper.”8 I  invandrarutredningens  slutbetänkande  Invandrarna  och 

minoriteterna tas  arbetsmarknaden,  bostadsfrågor,  sociala  frågor,  kultur,  utbildning, 

föreningsverksamhet,  medinflytande  och  medborgarskap  samt  information  och  opinionsbildning 

upp.9 Den politiska aspekten av invandrarnas situation i  Sverige berörs dock främst i fråga om 

rösträtt och valbarhet.10 I övrigt ägnas invandrares och minoriteters situation mer uppmärksamhet ur 

andra hänseenden. 

Invandrarutredningen  följdes  på  1980-talet  av  Invandrarpolitiska  kommittén,  som  med 

utgångspunkt i invandrar- och minoritetsorganisationers roll föreslog uppdateringar av de riktlinjer 

för invandrar- och minoritetspolitiken som fastslogs 1975.11 Fokus i Invandrarpolitiska kommitténs 

förslag  låg  på  att  stärka  invandrar-  och  minoritetsorganisationerna  genom  höjda  anslag  samt 

satsningar  på kultur,  media och presstöd.12 Rörande lokala  åtgärder  konstaterade  kommittén att 

kommunerna  och  landstingen  ”i  betydande  utsträckning  kan  förverkliga  den  invandrar-  och 

minoritetspolitik som lagts fast av statsmakten”.13 Kommittén föreslog kommunerna att fastställa 

invandrarpolitiska  program  och  samrådsorgan,  men  den  pekade  även  på  den  kommunala 

självstyrelsen som en viktig princip. Förslag kring ökade möjligheter till delaktighet i den politiska 

sfären återfanns inte bland huvudargumenten. En kort diskussion om medinflytande och samverkan 

förs, där det konstateras att en underrepresentation av utrikes födda i folkvalda församlingar finns, 

men  förslagen  som  lades  fram  för  att  öka  utrikes  föddas  inflytande  kretsade  kring 

samrådsverksamhet med invandrarorganisationerna.14

Vi  kan  således  dra  slutsatsen  att  invandringen  och  invandrares  interaktion  med  och 

aktörskap  i  det  svenska  samhället  har  varit  av  intresse  för  statsmakten  under  en  lång  tid. 

Invandrarutredningen  och Invandrarkommittén  erkänner  indirekt  problem  med  integrationen, 

medan problem uttrycks öppet av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. 

Skillnaden mellan  dessa  utredningar  finns  i  grundsynen på  minoriteter:  I  Invandrarutredningen 

studeras  invandrare  och  minoriteter  som  särskilda  grupper,  vilket  även  Invandrarkommittén 

vidhåller,  medan  man  i  Utredningen  om  makt,  integration  och  strukturell  diskriminering mer 

beskriver samhället som en helhet vari vissa grupper missgynnas.

8 SOU 1974:69. S. 19.
9 Ibid., s. 6-9.
10 Ibid., s. 327f.
11 SOU 1984:58. S. 3.
12 Ibid., s. 20.
13 Ibid., s. 319.
14 Ibid., s. 85–96.
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Gemensamt  för  dessa  utredningar  är  att  invandrares  och  minoriteters  integration  i  det  svenska 

samhället  generellt  och  i  stort  undersöks,  med  en  avsaknad  av  fokus  på  den  lokala  nivån. 

Invandrarkommittén kommer  med  rekommendationer,  främst  om  samrådsverksamhet,  till 

kommunerna, men lägger få förslag till lagstiftning. Tendensen att föreslå och rekommendera men 

inte kräva lagstiftning kan även ses i slutbetänkandet från 2006, där åtgärdsförslagens huvudfokus 

är statliga insatser. Den enda renodlat kommunala åtgärd som föreslås är informationsinsatser för att 

motverka  rasistiska  uppfattningar  i  områden med  låg  andel  utrikes  födda.15 Dock  föreslår  man 

endast skyldighet för vissa kommuner i storstadsregionerna att genomföra projekt av den art som 

beskrivits. Övriga kommuner föreslås genomföra detta inom ramen för ordinarie verksamhet.16

I dessa större statliga utredningar går det att se att det lokala perspektivet inte varit i fokus i  

den samhälleliga debatten om invandrares integration i det svenska samhället.  Än ovanligare är 

studiet av hur immigranter engagerat sig politiskt på lokal nivå och hur detta kan främjas för att öka 

integrationen eller den sociala sammanhållningen i samhället. Från politiskt håll har intresset för 

invandrares och minoriteters situation funnits länge, men problemen med en låg grad av politisk 

integration kan ses som en vit fläck på denna karta. Här finns ett utrymme för forskningen att ge 

möjliga förklaringar till varför det är så och hur politisk underrepresentation påverkar integrationen 

generellt. Tidigare studier har i huvudsak förts inom statsvetenskapen eller sociologin och behandlat 

invandrares politiska integration med nedslag i korta tidsperioder. En undersökning av ämnet inom 

politisk historia kan visa på långsiktiga effekter och utvecklingstedenser som inte kan påvisas i en 

synkron studie av exempelvis statsvetenskaplig eller sociologisk typ. Ambitionen att beskriva finska 

immigranters integration och aktörskap i  ett  svenskt lokalsamhälle över en längre tid ligger till 

grund för den avhandling som föreslås i denna promemoria.

1.1 Denna promemorias syfte och disposition

Syftet  med  denna  promemoria  är  att  skissera  och  diskutera  hur  en  studie  kring  den  politiska 

integrationen av finska immigranter i Katrineholm skulle kunna disponeras och genomföras. Syftet 

med  varje  avsnitt  i  denna  PM är  således  att  ta  fram relevanta  infallsvinklar  som det  aktuella 

problemet  kan  belysas  från.  Bakgrundsavsnittet  syftar  till  att  ge  en  orientering  kring  de 

samhällsförhållanden  och  processer  som frambringade  den  migration  som avses  studeras,  samt 

migrationens  omfattning.  Forskningsläget  behandlar  tidigare  studier  av  immigranters  aktörskap 

inom olika samhälleliga områden, samt studier av invandrarpolitiken. Den teoretiska bakgrunden 

syftar  till  att  presentera  de  grundläggande  teoretiska  utgångspunkter  jag  ämnar  nyttja  i  den 

15 SOU 2006:79. S. 349.
16 Ibid., s. 350.
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föreslagna  avhandlingen,  av  teoretisk  såväl  som metodologisk  vikt.  Avsnittet  om metoder  och 

källmaterial syftar till att ge en översikt över metoder som kan komma att användas i studiet av 

källmaterial  i  den  föreslagna  avhandlingen.  Slutligen  sammankopplas  i  det  sista  avsnittet  de 

teoretiska perspektiv som framförts med forskningsläget och den föreslagna avhandlingens syfte. 

Till litteraturförteckningen fogas en bibliografi som översikt över annan möjlig litteratur att nyttja i 

den föreslagna avhandlingen.

1.2 Syfte och frågeställningar för den föreslagna avhandlingen

Den föreslagna avhandlingen kommer att behandla frågan om finska immigranters aktörskap och 

integration i det politiska livet i ett svenskt lokalsamhälle. Jag har valt att benämna immigranternas 

delaktighet på olika arenor17 i samhället som  aktörskap, eftersom det är av vikt att inte betrakta 

immigranter  endast  som påverkade  av  andra  aktörers  beslut.  Fokus  kommer  att  läggas  på  hur 

integrationen av dessa immigranter och deras delaktighet har sett ut inom den politiska ekonomin i 

Katrineholm. Syftet med den föreslagna avhandlingen är:

➢ att undersöka hur finska immigranters aktörskap inom den politiska ekonomin18 i relation till 

den rådande hegemonin19 i Katrineholms kommun kommit till uttryck i politisk integration 

eller brist på densamma över tid

samt

➢ att undersöka hur institutioner och olika aktörer på orten förhållit sig till och påverkats av 

immigranternas aktörskap och hur detta kan relateras till graden av politisk integration.

Frågan om de finska immigranternas aktörskap i Katrineholm kommer med andra ord att belysas 

från två infallsvinklar. Dels immigranternas egen delaktighet och strävan efter, eller motstånd mot, 

politisk integration, och dels ortens övriga aktörers och institutioners inställning till och aktivitet till 

stöd för eller motstånd mot den politiska integrationen. Med övriga aktörer avses inte bara aktörer 

inom  kommunpolitiken  utan  även  andra  aktörer  såsom  bildningsförbund,  större  företag, 

fackföreningar  och  andra  ideella  föreningar,  som  influerar  eller  är  en  del  av  ortens  politiska 

ekonomi. Jag avser även undersöka hur dessa faktorer utvecklats över tid. 

Utifrån  det  övergripande  syftet  går  det  att  formulera  flera  forskningsfrågor.  Dessa 

frågeställningar rör sig inom hela spektrat för de aspekter som kan tas upp i förhållande till den 

politiska  integrationen  på  en  ort.  För  att  undersöka  de  finska  immigranternas  aktörskap  i 

17 Möjliga relevanta arenor att undersöka diskuteras utförligare i forskningsläget, avsnitt 3.
18 Se avsnitt 4.1 för en diskussion kring denna term.
19 Begreppet diskuteras i avsnitt 4.2.

4



Katrineholm och  lokala  institutioners  och  aktörers  förhållningssätt  till  immigranternas  politiska 

integration samt påverkan av denna på de lokala institutionerna och aktörerna  ställs följande frågor:

➢ Vilken  roll  har  de  finska  immigranterna  i  den  politiska  ekonomin  och  hur  har  denna 

förändrats över tid? Hur förhåller sig en förändrad roll i den politiska ekonomin till deras 

politiska  integration?  Inom  vilka  arenor  i  den  politiska  ekonomin  kan  de  finska 

immigranternas aktörskap observeras och vilken omfattning? Vilken betydelse har det haft 

för arenorna och för immigranternas politiska integration? 

➢ Hur har andra aktörer inom dessa arenor agerat i fråga om immigranterna, deras aktörskap 

och politiska integration? Hur har invandrarpolitiken (integrationspolitiken) utformats och 

utvecklats på orten? 

➢ Vilken  betydelse  har  faktorer  såsom  de  sociala  relationerna  klass, genus, 

etnicitet/nationalitet och generation haft för de finska immigranternas politiska integration? 

Vilka hegemoniska förhållanden har präglat de sociala relationerna i den politiska ekonomin 

och hur har detta inverkat på immigranternas aktörskap och politiska integration?

➢ Vilken är betydelsen av transnationella kontakter och nätverk för de finska immigranternas 

aktörskap och politiska integration? Vilken betydelse har transnationella faktorer haft för 

den politiska integrationen av de finska immigranterna?

Valet av frågeställningar för den föreslagna avhandlingen beror på karaktärsdragen i Katrineholms 

kommun.  Beroende på kommunens och arenornas  karaktärsdrag (innefattande rådande politiska 

ekonomi, hegemoni(er) och sociala relationer) som framkommer under förarbetet till skrivandet av 

avhandlingen kan även andra frågeställningar än de som presenterats här komma att aktualiseras. 

Dessa frågeställningar är att betrakta som infallsvinklar att arbeta utifrån.

1.3 Avgränsningar och fokus

Den föreslagna avhandlingen ämnas inriktas mot de finska immigranternas aktörskap och politiska 

integration i Katrineholm under åren 1944–1991. Inkluderat i detta är immigranternas aktivitet i 

föreningar  och  i  de  folkvalda  församlingarna.  Anledningarna  till  att  välja  den  finska 

immigrantgruppen är flera: De finska medborgarna utgjorde den i särklass största invandrargruppen 

i Sverige under efterkrigstiden. Den geografiska närheten mellan Sverige och Finland underlättar 

studiet av migrationen som ett system där såväl ursprungsland som invandringsland kan studeras, 

vilket även ger möjligheten att studera finska immigranters situation som del av en transnationell 
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gemenskap (transnational community) och aktiva i transnationella sociala rum (transnational social  

spaces)20. Den geografiska koncentrationen av den finska minoriteten till vissa områden i Sverige 

ger även stora möjligheter att observera hur lokalsamhällens politiska ekonomi, lokala samt centrala 

hegemonier och sociala relationer påverkats och formats av betydande inflöden av immigranter av 

ett  visst  ursprung.  Den  finska  immigrantgruppen  är  även  intressant  i  det  hänseendet  att  den 

innefattar personer med två olika modersmål, vilket erbjuder möjligheten att studera språkets roll i 

den  politiska  integrationen  av  finska  immigranter  i  Sverige  och  förhållandet  mellan  språk, 

hegemoni och sociala relationer.

Valet  att  studera  orten  Katrineholm  kan  motiveras  med  att  den  utgör  ett  typiskt 

socialdemokratiskt  dominerat  lokalsamhälle  med  några  få  större  industrier  och  i  övrigt  främst 

offentlig verksamhet. Kjell Jonsson benämner den socialdemokratiska dominansen i Katrineholm 

som hegemonisk ”genom Folkets Hus och Park, ABF och Konsum”, och beskriver en situation med 

litet politiskt motstånd för socialdemokratin, med undantag för visst engagemang hos den lokala 

tidningen Katrineholms-Kuriren. På orten har den finska invandrargruppen funnits, liksom andra 

arbetskraftsinvandrargrupper  såsom ungrare  och  jugoslaver.  Inom  den  finska  invandrargruppen 

nämns  även  romer  som  en  särskild  grupp  av  Jonsson.21 De  finska  immigranternas  politiska 

integration i Katrineholm är således även intressant att studera i och med att en grund läggs för 

komparation mellan den gruppen och andra minoritetsgrupper i framtida studier. Förekomsten av 

flera möjliga etniciteter bland finska immigranter motiverar valet av Katrineholm ytterligare.

Tidsmässigt är avsikten att begränsa den föreslagna avhandlingen till att behandla perioden 

mellan 1944 och 1991. Detta val motiveras med att det var under denna tidsperiod som den största 

migrationen mellan Finland och Sverige ägde rum. Startpunkten som valts är slutet av Finlands 

fortsättningskrig mot Sovjetunionen (vilket med undantag för striderna mot tyska trupper på finskt 

territorium markerar slutet på andra världskriget för Finlands del). Slutpunkten som valts är 1991, 

med motiveringen att den finska migrationen till Sverige i massomfattning fram till denna tidpunkt 

inneburit att två eller tre generationer finska arbetskraftsimmigranter varit verksamma i Sverige. 

Valet av en längre tidsperiod ger möjlighet att följa immigranters politiska verksamhet under flera 

decennier  (och  mandatperioder)  och  möjliggör  även  anförande  av  ett  generationsperspektiv  på 

migrationen, i fråga om hur personer som migrerat under olika tidsperioder interagerat med det 

politiska systemet i Sverige och hur väl de integrerats politiskt samt hur det politiska systemet har 

förhållit sig till immigranterna och hur olika generationer av immigranter förhållit sig till varandra. 

Ett längre tidsperspektiv innebär också att återvandrades och kvarvarandes aktörskap och politiska 

20 Se avsnitt 4.4.5 för mer om transnationella perspektiv.
21 Jonsson, Kjell. 1990. Småstaden och nationen – Katrineholm mellan femtiotal och åttiotal. I Rune Åberg (red.). 

Industrisamhälle i omvandling. S. 14, 20–22.
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integration kan undersökas och jämföras.

2. Bakgrund – migrationen från Finland till Sverige

För att  förstå  migrationsrörelsen från Finland till  Sverige och migranternas aktörskap i  Sverige 

krävs en historisk redogörelse av bakgrund och framträdande karaktärsdrag för respektive samhälle 

under tidsperioden. Här ges en kort historisk bakgrund till emigrationen från Finland till Sverige 

efter andra världskriget, vilket inkluderar Finland som perifer agrarnation och emigrationsland och 

Sverige  som  industrialiserat  immigrationsland.  Motiv  bakom  migrationen  samt  återvandring 

diskuteras  också  i  korthet.  Avsnittet  är  av  betydelse  för  den  föreslagna  avhandlingen  eftersom 

förståelsen av migranters aktörskap i det nya landet kräver kunskaper om migrationens historiska 

kontext, samt karaktärsdragen hos de samhällen som påverkades av migrationen.

2.1 Finland

Erik Allardt betonar de ekonomiska och sociala positionerna för Finland och Sverige som perifera 

och underutvecklade länder jämfört med andra delar av Europa i slutet av 1800-talet. I Finlands fall 

gav detta sig uttryck i en årlig bruttonationalprodukt per capita som var en av de lägsta i Europa. 

Finland var ett av Europas mest agrara länder, och denna situation levde kvar under första halvan av 

1900-talet. ”I Finland hörde ännu år 1950 rentav 46 procent av de yrkesverksamma till jord- och 

skogsbruksbefolkningen”.22 

Finlands ekonomi efter andra världskriget var ansträngd. Fredsavtalet som tecknades 1947 

innebar  återgången till  de gränser  som drogs efter  vinterkriget,  vilket  innefattade en förlust  av 

nickelgruvorna och hamnen i Petsamoområdet i norr och stora delar av Karelska näset samt ett 

krigsskadestånd på 300 miljoner dollar till  Sovjetunionen.23 Den ansträngda ekonomin under ett 

antal år kan ses som en bakgrundsfaktor för emigrationsvågen, men inte den mest betydelsefulla 

faktorn. I Finlands fall menar Altti Majava att ”[d]en kanske viktigaste bakgrundsfaktorn när det 

gäller utvandring har varit de genomgripande förändringarna i Finlands näringsstruktur åren 1950-

1979, då jord-  och skogsbrukets  andel  krympte från 46% till  12%”24.  Med andra ord skapades 

arbetstillfällen inom industrin och andra sektorer i en långsammare takt än antalet arbetstillfällen 

inom  skogs-  och  jordbruket  minskade.  Majava  menar  även  att  detta  innefattar  en  hastig 

urbanisering, kombinerat med en otillräcklig produktion av bostäder som skyndat på emigration till 

22 Allardt, Erik. 1996. Samhällsutvecklingen i Finland och Sverige efter 1945 – bakgrunden till ut- och invandringen. 
I Lainio, Jarmo (red.). Finnarnas Historia i Sverige 3. S. 17.

23 Meinander, Henrik. 2006. Finlands historia. S. 185f.
24 Majava, Altti. 1981. Flyttningsrörelsen mellan Finland och Sverige och Sverigefinnarna efter andra världskriget. I 

Koivukangas, Olavi (red.). Utvandringen från Finland till Sverige genom tiderna. s. 68.
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utlandet.25 Därtill pekar han på ett flertal tillfälliga faktorer som gjorde utflyttningsvågen under sent 

1960-tal så stor som den var: ”de stora årsklasserna uppnådde arbetsför ålder vid decennieskiftet 

1960-1970”, de nominella löneökningarna i Sverige under samma period var stora på grund av 

devalveringen  1967  och  förändringar  i  det  finska  jordbruket  underlättade  flytt.26 Även  Allardt 

nämner  de  stora  strukturomvandlingarna  i  Finland  under  1960-  och  1970-talet.  Finlands 

efterkrigstida utveckling kan ses i ljuset av att andelen av befolkningen som arbetat inom jord- och 

skogsbruk  sjönk  avsevärt  från  1950  till  1970,  medan  andelen  av  befolkningen  i  arbete  inom 

industrin var stabil och inte växte nämnvärt.27 Den ekonomiska utvecklingen skulle först från 1970 

och framåt bli starkare än den svenska och innebära att lönenivåerna i början av 2000-talet var 

likvärdiga med de i Sverige.28 Detta kan ses som en stor anledning till att emigrationen till Sverige 

avmattades och minskade i omfattning.

Stephen Castles & Mark J. Miller menar att migrationen efter andra världskriget kan delas 

upp  i  två  faser:  Tiden  före  och  tiden  efter  oljekrisen.  Under  tiden  före  menar  författarna  att 

arbetskraft  drogs från periferin till  de redan högutvecklade regionerna,  medan tiden efter krisen 

innebar flytt till nya produktionsområden. I migration från (semi)periferin har vi bland annat den 

finska migrationen till  Sverige.29 Detta kan ses som en förklaring till  varför migrationen mellan 

Sverige  och  Finland  mattades  av  efter  1970-talet,  dels  till  följd  av  en  flytt  till  nya 

produktionsområden, och dels till följd av att Finland industrialiserats.

Enligt  Henrik  Meinander  präglades  Finlands  samhällsutveckling  under  tiden  efter  andra 

världskriget av välfärdsstatens uppbyggande och ny politik gentemot Sovjetunionen. Läget mellan 

två politiska/ekonomiska block innebar en balansgång som dels kunde ses som värnande av landets 

intressen och dels som undfallenhetspolitik.  Landets ekonomiska utveckling under åren närmast 

efter  kriget  präglades  av  nödvändiga  investeringar  i  infrastrukturen  för  att  tillgodose 

krigsskadeståndet som betalades till Sovjetunionen fram till 1952. Relationen med Sovjetunionen 

skapade samtidigt  en balans  i  ekonomin och handeln i  och med de stora varuutbytesavtal  som 

ingicks  med periodicitet  fram till  Sovjetunionens sammanbrott.30 Juhana Aunesluoma menar  att 

Finland under de första decennierna av kalla kriget, i enlighet med den tredelade världssystemteori 

som framförts av Immanuel Wallerstein, hade en unik och problematisk position, då landet ”hörde 

[…] till  det kapitalistiska världssystemet semiperiferi” medan det ”i det av Sovjetunionen ledda 

25 Majava, Altti. 1981. Flyttningsrörelsen mellan Finland och Sverige och Sverigefinnarna efter andra världskriget. I 
Koivukangas, Olavi (red.). Utvandringen från Finland till Sverige genom tiderna. S. 69.

26 Ibid., s. 70.
27 Allardt, Erik. 1985. Samhället Finland. S. 53f.
28 Andersson, Lars Fredrik & Olle Kranz. 2006. Tillväxt och konvergens. I Aunesluoma Juhana & Susanna Fellman 

(red.). Svenskt i Finland, Finskt i Sverige. 3. S. 44.
29 Castles, Stephen & Mark J. Miller. 2009. The Age of migration. 4:e upplagan. S. 96f.
30 Meinander, Henrik. 2006. Finlands historia. 3:e upplagan. S. 187–196.
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systemet låg […] närmare centrum”.31 Landet hade med andra ord en position där det hade att 

förhålla sig till två varandra olika ekonomiska och politiska system.

I  Samhället  Finland  presenterar  Erik  Allardt  fyra  typer  av  strukturellt  grundade 

motsättningar  som  centrala  klyvningar  av  samhället,  som  legat  till  grund  för  konflikter  inom 

Finland  under  1900-talet.32 Den  första  konflikttypen  är  klasskonflikter  mellan  borgarklass  och 

arbetarklass, som Allardt menar hade en mer central roll i det politiska livet under den tidiga delen 

av 1900-talet, i och med inbördeskriget och dess följder.33 Den andra konflikttypen är ”ideologisk 

kamp mellan kommunister och övriga”34 (främst socialdemokrater) om arbetarrörelsens politiska 

inriktning. Denna konflikttyp var enligt Allardt ett centralt tema under första halvan av 1900-talet 

och  efterkrigstiden.35 Den  tredje  konflikttypen  rör  förhållande  och  spänningar  mellan  stad  och 

landsbygd. Politiskt sett menar Allardt att denna spänning tagit sig uttryck i ”konkurrensen mellan 

socialdemokrater  och  centerpartister.”36 Han  tillskriver  i  övrigt  denna  konflikttyp  materiella 

förhållanden i form av stridsfrågor för jordbruket såsom prissättning och ekonomiskt stöd. I detta 

hänseende  betonas  åter  Finlands  agrara  karaktär.37 Slutligen  har  vi  ”språkstrid  mellan  den 

finskspråkiga majoriteten och den svenskspråkiga minoriteten”,38 som Allardt menade var en mer 

dominerande konflikttyp i finsk politik och finskt samhällsliv under tiden före andra världskriget, 

men avstannade i och med andra världskriget i en ”språkfred”.39 Med tanke på att svensktalande i 

högre grad varit bosatta i kustområdena och dess städer går det även att tala om ett land-stadelement 

och möjligen även ett klasselement i språkstriden.

Henrik Meinander pekar på urbaniseringen och jordreformen som viktiga delar i Finlands 

efterkrigstida  samhällsförändring.  Dels  innebar  krigsförlusten  evakuering  av  cirka  420  000 

personer, varav mer än hälften var knutna till jordbruket. Detta ledde till att inrikesmigrationen till 

städerna under en period hölls  tillbaka genom den jordreform som satte  människor i  arbete  på 

landsbygden. Samtidigt inleddes en snabb industrialisering som under kommande årtionden skulle 

leda till  en urbanisering. Att samhället hade en starkt agrar prägel under en lång tid innebar att 

industrialiseringen, när den väl skedde, gick direkt till att vara inriktad på automatiserad teknologi. 

Detta,  menar  Meinander,  innebar  att  ”Finland  aldrig  [skulle]  få  någon  dominerande  klass  av 

industriarbetare.  Flertalet  av  dem  som  lösgjordes  från  primärnäringarna  gick  direkt  över  till 

31 Aunesluoma, Juhana. 2006. Sverige, Norden och Finlands ekonomiska västintegration. I Aunesluoma, Juhana & 
Susanna Fellman (red.). Svenskt i Finland, Finskt i Sverige. 3. S. 184.

32 Allardt, Erik. 1985. Samhället Finland.
33 Ibid., s. 30–34.
34 Ibid., s. 31.
35 Ibid., s. 35–37.
36 Ibid., s. 31.
37 Ibid., s. 37–40.
38 Ibid., s. 31.
39 Ibid., s. 40–45.
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tjänstesektorn.”40 Meinander  sammankopplar  märkligt  nog  inte  denna  företeelse  direkt  med 

migrationen  från  Finland  till  Sverige,  men  den  omnämns  i  anslutning  till  diskussionen  kring 

emigrationen  till  Sverige.  Det  går  ändå  att  tala  om  en  proletarisering  av  den  tidigare  agrara 

befolkningen  i  och  med  att  migrationsrörelsen  via  städerna  i  många  fall  nådde  den  svenska 

industrin. En stor del av den finska arbetarklassen bodde och arbetade i Sverige, vilket kan ses som 

ett resultat av en process där urbanisering ledde till emigration och proletarisering i utlandet.

I korthet nämner Meinander finlandssvenskarnas större benägenhet att migrera till Sverige, 

vilket uttrycks i att ”var femte Sverige-emigrant hade svenska som modersmål”. Detta resulterade i 

en omvandling i samhället i och med att andelen av befolkningen med svenska som modersmål 

minskade från 10% till 6% under perioden 1940 till 1980.41

Jari  Kuosmanen  beskriver  i  Finnkampen  –  En  studie  av  finska  mäns  liv  och  sociala  

karriärer i Sverige en mängd icke ekonomiska anledningar till emigrationen till Sverige som till 

exempel rykten om det svenska samhällets och arbetsmarknadens förträfflighet, personliga problem, 

äventyrslusta eller brist på sådan, studier och kärleken.42 Christer Lundh & Rolf Ohlsson nämner 

”[l]ivscykelsperspektiv  och  sekventiella  beslut”  samt  ”psykiska  kostnader  och hemortsspecifika 

investeringar”  som andra  faktorer  som  kan  influera  migrationsbeslutet.  Vad  den  första  termen 

beträffar föreslår författarna att långsiktiga fördelar med att arbeta i ett annat land kan vara mer 

viktiga som anledningar till  migration än en omedelbart ökad levnadstandard till  följd av högre 

löner. Ett livscykelperspektiv kan illustreras i Lundhs & Ohlssons påpekande att ”en ung individ 

kan  oftast  ta  del  av  de  högre  inkomsterna  och  åtnjuta  den  högre  levnadsstandarden  i 

destinationslandet  under  en  längre  tid  av  sitt  liv  än  vad  en  äldre  individ  kan  göra”.43 Detta 

livscykelsperspektiv kan även relateras till intresset för politiskt engagemang och aktörskap i det 

nya landet. En äldre person kan möjligen uppleva att det finns färre vinster med att engagera sig då 

den långsiktiga  inverkan på  den egna  livssituationen blir  mindre,  eller  i  motsatt  fall  vara  mer 

benägen att engagera sig, då beslutet har tagits att stanna i det nya landet resten av livet. På samma 

sätt kan en yngre person vara mindre benägen till politiskt engagemang om vederbörande inte avser  

stanna permanent eller någon längre tid i det nya landet.  Lundh & Ohlsson påpekar även att ett 

migrationsbeslut inte behöver vara en ensam individs beslut, det kan även vara en hel familjs beslut 

att emigrera till ett annat land44 och att återvända till ursprungslandet.

Slutligen nämner Lundh & Ohlsson psykiska kostnader för emigration, såsom att bryta band 

med familj och vänner i hemlandet, och domicila kostnader såsom ”förlusten” av investeringar i 

40 Meinander, Henrik. 2006. Finlands historia. S. 197
41 Ibid., s. 199.
42 Kuosmanen, Jari. 2001. Finnkampen. 90–96 .
43 Lundh, Christer & Rolf Ohlsson. 1999. Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring. S. 22.
44 Ibid., s. 21.
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personlig  utbildning och etablerade  sociala  nätverk  i  hemlandet.  Detta  är  en  annan faktor  som 

övervägs när migrationsbeslutet tas, och den kan inte kopplas direkt till ekonomiska faktorer.45 

Majava menar att migrationen från Finland till Sverige främst är baserad på ekonomiska faktorer, 

medan återflyttningen till Finland i huvudsak motiveras av icke-ekonomiska faktorer. Här anges 

bland annat saknad av vänner och hemort, språket, barnens skolgång samt ”bristande anpassning till 

förhållandena i Sverige” som möjliga faktorer.46

Sekventialitet i migrationshänseende kan förklaras som att ett beslut utgör en del i en lång 

kedja beslut som bygger på utfallet av tidigare beslut. Lundh & Ohlsson exemplifierar detta med att 

många arbetskraftsinvandrare till Sverige kanske inte hade tänkt stanna mer än några år i landet för 

att tjäna en del pengar, men sedan ändrade sig och stannade längre tid på grund av omständigheter 

som uppkom över tid.47

2.2 Sverige

Sveriges  skifte  från  emigrationsland  till  immigrationsland  tillskriver  Lundh  &  Ohlsson  dels 

avstannandet  av  den  svenska  Nordamerikaemigrationen,  men  även  ökningen  av  flykting-

immigration under andra världskriget och sedermera arbetskraftsimmigrationen under åren därefter. 

Då bestod immigrationen främst av arbetskraftsimmigranter från Norden och Västeuropa.48 

Sveriges situation efter andra världskriget var fördelaktig. Vid krigsslutet hade infrastruktur 

och produktionsapparat inte skadats alls, vilket innebar att konkurrensfördelen var stor jämfört med 

många  delar  av  Europa  och  skapade  efterfrågan  på  arbetskraft.  Efterfrågan  täcktes  genom 

arbetskraftsinvandring. Migrationen till Sverige drevs även på av den höga arbetslöshet som följde i 

krigets spår ute i Europa. Utöver detta hade svenska industriledare i allt större skala infört löpande 

band-principen  i  produktionen,  vilket  underlättade  möjligheterna  att  anställa  okvalificerad 

arbetskraft.49 Detta mönster stämmer med Saskia Sassens konstaterande om migrantarbetskraft som, 

oavsett  destinationsland,  i  huvudsak tagit  plats  i  låglönesektorer.50 Okvalificerade  arbeten  inom 

svensk industri förefaller inte ha varit något undantag.

Lundh  &  Ohlsson  beskriver  efterkrigstidens  arbetskraftsimmigration  som  en  följd  av 

liberaliseringen av invandringspolitiken, resulterande i en  ”generös praxis” som möjliggjorde för 

utlänningar att resa till Sverige fritt som turister för att väl där söka anställning. En annan viktig  

45 Lundh, Christer & Rolf Ohlsson. 1999. Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring. S. 23f.
46 Majava, Altti. 1981. Flyttningsrörelsen mellan Finland och Sverige och Sverigefinnarna efter andra världskriget. S. 

71.
47 Lundh, Christer & Rolf Ohlsson. 1999. Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring. S. 23.
48 Ibid., s. 11.
49 Lundh, Christer. 2005. Invandringen till Sverige. S. 23f.
50 Sassen, Saskia. 2001. Gäster och främlingar. S. 149.
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anledning till  att  Sverige  blev  ett  immigrationsland,  sett  från  ett  migrationspolitiskt  perspektiv, 

menar författarna har varit rörelsefriheten mellan de nordiska länderna när det gäller resande, arbete 

och bosättning utan särskilda tillstånd.51 Grunden för denna rörelsefrihet lades redan år 1943, då 

nordiska medborgare inte längre behövde arbetstillstånd för att arbeta i Sverige, och detta beslut 

återkallades ej efter kriget.52 Ännu ett steg mot en större inomnordisk rörelsefrihet togs från svenskt 

håll, när ”viseringstvånget avskaffades för danskar, norrmän och islänningar 1945 och för finländare 

1949”. 1954 slöts den överenskommelse som innebar att de politiska hindren för migration inom 

Norden avskaffades. Avtalet innebar full rörelsefrihet inom Norden för nordiska medborgare med 

slopade krav på uppehålls- och arbetstillstånd, med full rätt att bosätta sig och ta anställning i dessa 

länder.53

Lundh  &  Ohlsson  menar  att  den  svenska  immigrationspolitikens  generositet  varierat 

beroende på läget i  svensk ekonomi och  varit  liberal  under perioder av ekonomisk tillväxt och 

välstånd,  men  mer  restriktiv  under  perioder  med  motsatt  situation.54 Den  svenska  industrins 

minskade  efterfrågan  på  arbetskraft  anges  som  bidragande  orsak  till  den  mer  restriktiva 

immigrationspolitiken  som  ”successivt  implementerades  1969-1973”.55 Dessa  skiften  i 

migrationspolitiken kom dock inte att rent formellt påverka migrationen från Finland till Sverige, 

eftersom den nordiska rörelsefriheten låg fast från 1954 och framåt.

Anders  Neergaard menar  att  ”den svenska formen för  partsrelationer  på arbetsmarknad” 

kännetecknat  situationen på arbetsmarknaden i  Sverige  från 1930-talet  och framåt.56 Konflikten 

mellan arbete och kapital institutionaliserades i och med Saltsjöbadsavtalet, där ”SAF accepterade 

fackets rätt till organisering och LO accepterade arbetsgivarnas rätt att organisera produktionen”. 

Vad  detta  innebar  var  att  såväl  arbetarorganisationer  som  arbetsgivarorganisationer  var 

välorganiserade och att konflikten mellan kapital och arbete formaliserades i institutioner som med 

periodicitet förhandlade fram de villkor som skulle gälla för arbetsmarknaden.

Denna  ”klassamarbetsanda”  sammanföll  med  socialdemokratins  långa  dominans  av 

inrikespolitiken. Neergaard menar att 

[f]ackföreningsrörelsens  framgångsrika  organisering,  fackföreningsrörelsens  resurser  […], 
institutionaliseringen  av  spelregler  på  arbetsmarknaden  mellan  arbetsgivare  och  fack  och 
faktorn av socialdemokratiskt regeringsinnehav från 1932-1976, kom att förhindra utvecklandet 
av en arbetsköparorganisation inriktad på att bekämpa fackföreningsrörelsen.57

51 Lundh, Christer & Rolf Ohlsson. 1999. Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring. S. 12
52 Ibid., s. 55.
53 Ibid., s. 58.
54 Ibid,. s. 14.
55 Ibid., s. 29.
56 Neergaard, Anders. 2002. Fackföreningsrörelsen i ett rasifierat samhälle. I de los Reyes et al. (red.). Maktens  

(o)lika förklädnader. S. 135.
57 Ibid., s. 136.
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Det socialdemokratiska förhållningssättet till arbetskraftsinvandring var på många sätt avgörande 

för  möjligheterna  att  rekrytera  utomnordisk  arbetskraft.  Johan  Svanberg  har  i  boken  Arbetets  

relationer  och  etniska  dimensioner undersökt  förhållandena  mellan  arbetsgivaren  Svenska 

Stålpressnings AB och arbetarorganisationer inom ramen för den politiska ekonomin i samhället 

Olofström  under  åren  1945-1952.58 Staden  kan  ses  utgöra  ett  exempel  på  hur  den 

socialdemokratiska klassamarbetsandan kunde ta  sig  uttryck.  Kommunalfullmäktiges  ordförande 

under de närmaste åren efter andra världskriget var exempelvis anställd arbetare vid SSAB och dess 

vice ordförande var SSABs direktör. Företagets delaktighet i samhällets uppbyggnad exemplifierar 

Svanberg med dess företrädares poster i kommunala nämnder såsom byggnadsnämnden. Bostads- 

och skolpolitikens funktion var viktig för företaget på samma sätt som företaget var viktigt för den 

socialdemokratiska ledningen på orten. Utvecklingen av orten var beroende av samverkan mellan 

SSAB och kommunen.59

Peter  Billing,  Lars  Olsson  och  Mikael  Stigendahl  ger  också  ett  lokalt  exempel  på  hur 

klassamarbetsandan  hos  socialdemokratin  präglade  det  svenska  samhället  under  en  lång  tid.  I 

”Malmö – vår stad” beskriver de hur en långvarig socialdemokratisk dominans vuxit fram ur en 

allians  mellan  arbetarklass  och  småborgerlighet  i  närsamhället  och  befästs  genom  tilltron  till 

förhandling  och  samverkan  även  med  den  öppna  högern  inom  de  statliga  och  kommunala 

organisationerna.60

2.3 Migrationen från Finland till Sverige – omfattning och geografisk spridning

Henrik Meinander pekar på att ”antalet finländare som i något skede har arbetat i Sverige 1945-

1990 beräknas uppgå till över 700 000 personer”, varav över 230 000 personer ska ha återvandrat 

till Finland. Enligt honom var var femte av dessa, det vill säga över 140 000 personer beräknat på 

ovanstående siffror, svenskspråkiga.61 Den största vågen emigranter kom under år 1969 och 1970, 

då migrationen var i storleksordningen cirka 40 000 personer per år.62

I Statistiska Centralbyråns demografiska rapport Efterkrigstidens invandring och utvandring 

anges omfattningen på antalet utrikes födda från Finland vid ett antal tidpunkter. 1950 fanns 45 000 

personer  födda  i  Finland  bosatta  i  Sverige.  Denna  siffra  ökade  fram till  år  1970  till  235 000 

personer, för att sedan fram till år 1985 minska med 7 000 personer. I rapporten framgår att utrikes 

födda  från  Finland  var  den  markant  största  immigrantgruppen  i  Sverige  under  efterkrigstiden. 

58 Svanberg, Johan. 2010. Arbetets relationer och etniska dimensioner.
59 Ibid., s. 178f.
60 Billing, Peter, Lars Olsson & Mikael Stigendahl. 1989. ”Malmö – vår stad”. I Misgeld et al. (red.) 

Socialdemokratins samhälle.
61 Meinander, Henrik. 2006. Finlands historia. S. 199f.
62 Meinander, Henrik. 1999. Finlands historia 4. S. 388f.
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Jämfört med den finska invandrargruppen, som omfattade cirka 235 000 personer 1970, var den 

näst största gruppen norska immigranter (45 000) följt av tyskar (42 000), danskar (39 000) och 

jugoslaver (34 000).63

Mönstret för migrationen var att de kustnära trakterna i Finland i större utsträckning blev 

platser  för  utvandring  till  Sverige,  medan ”flyttningsrörelsen från mellersta  och östra  Finland i 

högre grad hade Nyland och Helsingforsregionen som mål”. När det gäller invandringen till Sverige 

var Stockholmsregionen ett betydande mål för migranterna. Enligt Meinander visar statistiken att en 

av tre invandrare från Finland levde i Stockholmsregionen i början av 1960-talet, en andel som 

skulle stiga till 42% år 1990. För övrigt lockade industriorterna på västkusten, där var femte finsk 

immigrant  var  bosatt  i  början  av  1960-talet.64 Sven  Alur  Reinans  berör  också  frågan  om den 

regionala  fördelningen  av  finska  immigranter  i  Sverige.  Tydligt  från  hans  statistik  är  att 

immigrationen i huvudsak riktades mot Stockholm. 1970 invandrade 9 429 personer, eller 23,7% av 

de finska immigranterna till Stockholm. 1980 var denna siffra 5 934 personer eller 49,4 % av de 

finska immigranterna.  Andelen finska immigranter som bosatt  sig i  Stockholm har således ökat 

under  den  tid  migrationen  minskat  i  omfattning.  Det  område  som  mottog  näst  flest  finska 

immigranter såväl 1970 som 1980 var Göteborg och Bohuslän med 10,5% (4 180) respektive 8,6% 

(1  032)  av  immigranterna  dessa  år.  I  förhållande  till  befolkningsmängden ser  situationen  dock 

annorlunda ut. Här är det som Reinans påpekar länen med industriorter som mottog den största 

andelen finska immigranter 1970. Ett nedslag i statistiken visar att Västmanlands län hade störst 

andel finska medborgare i förhållande till befolkningen som helhet (7,1%) följt av Södermanlands 

län  (5,8%),  Älvsborgs  län  (4,3%)  och  Stockholms  län  (4,1%).65 Åldersmässigt  var  den  största 

gruppen immigranter  unga personer.  Enligt  Reinans  var  cirka  40% av immigranterna  18-24 år 

gamla och 20% ogifta personer under 18 år. En stor andel av immigranterna var ogifta. Dock kom 

fler gifta personer under perioder med stor invandring. Reinans beskriver även könsfördelningen 

bland de finska immigranterna. Under perioden mellan 1945 och 1955 var en majoritet av de finska 

immigranterna kvinnor (mellan 51% och 63%). En möjlig förklaring till detta ges i att det under 

denna  period  efterfrågades  arbetskraft  inom  hushållen  och  att  det  var  lättare  att  få  visum för 

hushållsarbete. Framställningen visar även att det under perioder med omfattande invandring var 

fler män än kvinnor som invandrade. Andelen kvinnor bland de finska invandrarna under perioden 

1945-1993 var dock aldrig mindre än cirka 44% under ett års tid.66

Som nämnt i avsnitt 2.1 om Finland skedde en urbanisering och proletarisering av den finska 

63 Nilsson, Åke. 2004. Efterkrigstidens invandring och utvandring. S. 22, 25.
64 Meinander, Henrik. 1999. Finlands historia 4. S. 389.
65 Reinans, Sven Alur. 1996. Den finländska befolkningen i Sverige – en statistisk-demografisk beskrivning. I Lainio, 

Jarmo (red.). Finnarnas historia i Sverige 3. S. 72f, 77.
66 Ibid., s. 68–70.
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befolkningen. De data som presenterats av Reinans och Meinander visar tydligt på att de områden i 

Sverige som hade störst antal immigranter var storstadsområdena. Vidare visar Reinans statistik att 

de  finska  immigranterna  flyttade  till  län  med  industriorter,  vilket  antyder  att  de  finska 

immigranterna kan ha genomgått en proletarisering i Sverige.

Dessa data visar även på ett betydande antal personer födda i Finland som vistats i Sverige 

under tidsperioden 1950-1990, vilket innebär många aktörskap inom en lokal politisk ekonomi och 

möjlig  politisk  integration.  Inom den  största  invandrargruppen  i  Sverige  har  även  många  haft 

möjligheten att rösta i val på kommunal och landstingskommunal nivå från och med 1976, oavsett  

medborgarskap. Informationen visar även på en koncentration av finska immigranter till vissa delar 

av Sverige,  vilket innebär att  lokal inverkan på det politiska systemet på vissa orter är en reell 

möjlighet.

3. Forskningsläge

I detta avsnitt  presenterar jag en översikt över tidigare studier av immigranters verksamhet och 

integration  på  olika  samhällsområden  samt  de  samhälleliga  aktörernas  agerande  gentemot 

immigranterna på dessa områden. Jag redogör även för tidigare studier kring hur de samhälleliga 

aktörernas  och  immigranternas  agerande  för  sina  intressen  i  frågan  kommit  till  uttryck  inom 

invandrarpolitiken.  En  uppdelning  har  gjorts  där  fem  underavsnitt  behandlar  forskning  kring 

immigranternas och de samhälleliga aktörernas verksamhet på relevanta arenor för interaktion inom 

en  lokal  politisk  ekonomi  och  ett  sjätte  underavsnitt  behandlar  forskning  kring  lokal 

invandrarpolitik.

3.1 Immigranterna och politiken

Eftersom tonvikten i  den föreslagna avhandlingen kommer att  läggas på immigranters politiska 

integration i lokalsamhället blir det naturligt att inleda med en redogörelse över tidigare forskning 

om immigranter och (lokal)politiken.

Tomas  Hammar  berör  ämnet  immigranter  och  politisk  aktivitet  i  sin  bok  Det  första  

invandrarvalet,  om valet  den  19 september  1976,  då personer  utan  svenskt  medborgarskap för 

första gången fick rösta i val till kommunfullmäktige och landsting.67 Hammar pekar ut valet som 

en inflytelseökande åtgärd, då det ”erbjöd  en tidigare utestängd grupp tillträde till en del av det 

politiska livet”.68 Här förutsätts att delaktighet uppnås genom deltagande i val och möjligheter till 

kandidatur, men det bör påpekas att detta endast är en aspekt av politisk delaktighet. Hammar pekar 

67 Hammar, Tomas. 1979. Det första invandrarvalet. 
68 Ibid., s. 9.
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som nämnt på tillträde till en del av det politiska livet, men berör inte delaktighet i övrigt, då han 

endast fokuserar på detta val.

Den politiska behandlingen av frågan om invandrares rösträtt upptar en del av Hammars 

framställning,  och  kan  vara  relevant  för  den  föreslagna  avhandlingen  då  den  innefattar 

argumentation kring strategier för invandrares politiska integration. Han menar att reaktionerna på 

förslaget inledningsvis var negativa. Exempelvis föreslog en utredning i grundlagsberedningen att 

förslaget  skulle  förkastas  med  motiveringen  att  det  rådde  gränsdragningsproblem  gällande 

skillnaderna mellan kommunala och statliga verk, och även i frågan om vem som skulle ges rösträtt. 

Som motpol till denna utredning ges statens invandrarverks remissvar, i grunden positivt hållet, som 

en  inspirationskälla  för  många  riksdagsledamöter  som  motionerade  för  införandet  av  denna 

rösträtt.69 Hammar ägnar särskild uppmärksamhet åt frågans behandling inom socialdemokratin, och 

menar  att  det  argument  som  vägde  tyngst  och  förde  det  partiet  mot  en  positiv  hållning  var 

demokratiargumentet – att invandrare som bott en längre tid i Sverige inte hade haft möjligheter att  

påverka.70 Han diskuterar även frågan utifrån ett  nordiskt perspektiv,  och pekar här ut  Finlands 

särskilda roll som incitamentsgivare för immigranters rösträtt i Sverige. Finlands regering uttalade 

sitt stöd för sina landsmän i Sverige och deras möjlighet att påverka politiken där de är bosatta. 

Genom Nordiska Rådet verkade Finland också för positiva uttalanden i frågan.71 Här finns med 

andra ord en transnationell koppling. Statliga institutioner i Finland tog tillvara sina medborgares 

intressen i det nya landet.

Enligt  Hammar  kan  målsättningarna  med  rösträttsreformen  indelas  i  två  huvudgrupper: 

målsättningar riktade till invandrare och målsättningar riktade mot hela samhällets bästa. Inom den 

första gruppen målsättningar menas att invandrare skulle ges ökat politiskt inflytande och att ökat 

intresse för  samhällsfrågor  och politik  skulle  åtfölja  detta.  Invandrares  självkänsla  skulle  också 

stärkas genom känslan av inflytande, och ett ökat visat stöd för samhället skulle bli ett mål som 

lättare kunde realiseras genom inflytande.  Vad de samhälleliga målsättningarna beträffar tas åter 

demokratiargumentet upp. Rättviseaspekten betonades också i det att den som bidrar till samhället 

med arbetskraft och skatt också borde få inflytande i detsamma. Stimulans av kommunpolitiken och 

intresset från kommunalt håll att arbeta hårdare för  integration av invandrargrupper sågs som en 

annan  viktig  målsättning.72 I  frågan  om  reformens  utarbetning  tas  slutligen  frågan  om  varför 

riksdagsvalet skulle exkluderas upp. Här menar Hammar att de argument som dominerade rörde 

försvars- och säkerhetspolitiken. En annan invändning som betonades är att en sådan rösträtt skulle 

69 Hammar, Tomas. 1979. Det första invandrarvalet. S. 25–27.
70 Ibid., s. 27ff.
71 Ibid., s. 31ff.
72 Ibid., s. 39–42.
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kräva en omdefinition av begreppet  folk, då regeringsformens grundbult lyder att ”[a]ll offentlig 

makt i Sverige utgår från folket”.73

Det  kan  konstateras  att  de  politiska  partierna  lade  vikt  vid  invandrares  rösträtt  i  valet 

eftersom samtliga riksdagspartier vid denna tid tog fram material på olika invandrarspråk. Engelska, 

finska, serbokroatiska, tyska och grekiska nämns som vanliga materialspråk. Även LO omnämns i 

detta hänseende, dock mest som en komponent i det socialdemokratiska valmaskineriet.74

När det  gäller  det  faktiska valdeltagandet  visar  statistik  från en urvalsundersökning från 

SCB att det varierat stort mellan olika invandrargrupper. Bland de betydande invandrargrupperna 

var  personer  med  grekiskt  medborgarskap  mest  benägna  att  rösta,  medan  personer  från  USA 

uppvisade lägst deltagande.75

Hammar menar att det fanns en koppling mellan ”socialgruppstillhörighet och valbeteende”, 

vilket kunde ses i förväntat stöd hos immigranter för SAP och VPK.76 Hammar tar upp flera etniska 

gruppers  röstbeteende  och  menar  att  det  blir  lättare  att  analysera  finnars  och  jugoslavers 

valdeltagande,  då  det  i  det  finska  fallet  föreligger  ett  liknande  partisystem  i  landet  och  i 

jugoslavernas fall fanns kopplingar till såväl SAP som LO från det jugoslaviska kommunistpartiet.77 

Som  exempel  på  invandrares  benägenhet  att  rösta  med  socialistiska  partier  tas  Stockholms 

kommun, där en majoritet av de utländska rösterna hos alla etniska grupper utom polacker som 

redovisats  lagts  på  socialistiska  partier.  I  Socialgrupp  III  röstade  en  stor  majoritet  på 

Socialdemokraterna eller VPK i samtliga etniska grupper. Dock ser man här att bakgrund spelar 

roll.  Jugoslavernas  sympatier  ligger  starka i  samtliga  socialgrupper  för  Socialdemokraterna  och 

VPK.  Detsamma gäller  för  turkar.78 Variation  av  sympatier  beroende  på  erfarenhet  av  svenska 

förhållanden  är  också  en  faktor  som  diskuteras  av  Hammar,  samt  variationen  bland  finska 

medborgare beroende på modersmål.79

Slutligen tar Hammar upp valets egentliga betydelse för invandrares politiska delaktighet 

samt  för  de  politiska  partierna  och  det  politiska  systemet.  Hammar  antyder  att 

informationsinsatserna till  del  ändå var  framgångsrika,  eftersom man lyckades informera på ett 

flertal språk och i olika former trots ett sent riksdagsbeslut. Demokratiargumentet förs fram som ett 

tecken  på  att  det  var  en  framgång.  När  det  gäller  invandrarnas  syn  på  valet  ställs 

delaktighetsargument mot den cyniska inställningen att man gjort sin plikt med att rösta men att det 

73 Hammar, Tomas. 1979. Det första invandrarvalet.  42–44.
74 Ibid., s. 66–73.
75 Ibid., s. 113.
76 Ibid., s. 145.
77 Ibid., s. 149.
78 Ibid., s. 151f.
79 Ibid., s. 154f.
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inte påverkar något i längden.80

Invandrares representation genom kandidater med invandrarbakgrund i valen nämns också i 

korthet. Partiernas främsta incitament till att involvera personer med immigrantbakgrund förefaller 

ha varit att det skulle se bra ut på listorna. Hammar visar att det finns en tydlig diskrepans mellan 

andelen  invandrare  av  befolkningen  och  andelen  personer  med  invandrarbakgrund  bland  de 

förtroendevalda  i  Sveriges  kommuner.81 Göteborgs  kommun  pekas  ut  som  en  plats  där  valet 

avgjordes  med  knapp  majoritet  och  invandrarrösterna  därmed  torde  ha  säkrat  segern  för 

Socialdemokraterna.82 Detta ger slutsatsen att även rösterna hade en betydelse för valets utfall.

Hammars undersökning är av vikt för den föreslagna avhandlingen, då den beskriver hur en 

åtgärd för ökad delaktighet i demokratin bland invandrare gav sig uttryck. Den visar dels på hur det 

politiska systemet hanterade frågan och hur frågan fördes fram, men den erbjuder även kvantitativa 

data som visar på variation mellan olika grupper i hänseendena delaktighet genom röstbeteende och 

kandidatur. Dessa perspektiv kan komma att undersökas i den föreslagna avhandlingen i förhållande 

till integrationen i ett specifikt lokalsamhälle. Hur hanterade just detta samhälle (och dess politiska 

etablissemang)  frågan  om invandrares  rösträtt  i  kommunala  val?  Vilka  åtgärder  vidtogs  för  att 

främja  (eller  motarbeta)  frågan?  Inom vilka  arenor  kan  immigranternas  aktörskap  observeras  i 

denna fråga?

Jabar  Amin  tar  i  slutrapporten  från  Demokratiprojektet  i  Umeå  upp  de  utrikes  föddas 

underrepresentation i politiken och noterar en stark underrepresentation nationellt sett.  Vid valet 

1994  var  andelen  utrikes  födda  ledamöter  i  Sveriges  kommunfullmäktigeförsamlingar  4,7%,  i 

landstingen 4,4% och i riksdagen 2%. Detta kan jämföras med att den utrikes födda andelen av 

befolkningen  vid  denna  tidpunkt  var  cirka  11%.  En  ökning  vid  valet  1998  noteras  för 

kommunfullmäktige  och  landstingsfullmäktige,  medan  andelen  i  riksdagen  är  konstant.  Dessa 

siffror  når  dock på intet  sätt  upp till  den utrikes  födda befolkningens andel  av befolkningen. 83 

Statistiken visar även att en betydande andel av dessa ledamöter var födda i Norden.84 Den statistik 

Amin  hämtat  från  Statistiska  Centralbyrån  visar  alltså  att  det  flera  år  efter  den  föreslagna 

avhandlingens  tidsperiod  fanns  en  betydande  underrepresentation  av  invandrare  bland  de 

förtroendevalda i de politiska församlingarna.

Även valdeltagandet bland utrikes födda har varit betydligt lägre. Amin konstaterar att 60% 

av utländska medborgare röstade kommunalt 1976. Denna siffra hade 1998 sjunkit till 35%, och en 

successiv minskning har skett under alla mandatperioder mellan dessa val. När det gäller de finska 

80 Hammar, Tomas. 1979. Det första invandrarvalet.  S. 157ff.
81 Ibid., s. 162f.
82 Ibid., s. 166.
83 Amin, Jabar. 2000. Invandrarna och politisk integration. S. 29.
84 Ibid., s. 31.

18



medborgarna visar den statistik som han presenterar en liknande utveckling. I valet 1976 röstade 

56% av de finska medborgarna med rösträtt i kommunfullmäktigevalen, men denna siffra hade vid 

valet 1979 minskat till 51%. Därefter följde en successiv minskning även för denna grupp i valen 

1982 (49%), 1985 (45%), 1988 (39%) och 1991 (35%). I valet 1994 ökade dock siffran till 40% för 

de finska medborgarna, för att åter minska i valet 1998 till 35%. Amin konstaterar att kvinnorna 

bland de utländska medborgarna under de tre valen på 1990-talet var något mer benägna att rösta än 

de utländska männen, men att minskningen bland dessa samt bland männen dock var konstant även 

under 1990-talet. Det lägsta valdeltagandet uppvisades dock bland de utländska medborgare som 

var förstagångsväljare samt gruppen i åldern 21-24 år, i synnerhet vid valet 1998, då dessa siffror 

var nere på 26,5% respektive 22,1%. Amin påpekar slutligen att valdeltagandet för de naturaliserade 

svenskarna också var lågt och låg 15% under befolkningsgenomsnittet 1998.85

Jabar  Amins  resultat  är  relevanta  för  den  föreslagna  avhandlingen  på  flera  sätt. 

Metodologiskt  sett  innefattar  de  undersökningar  av  den  faktiska  representationen  i 

kommunfullmäktige, styrelser och nämnder, sett från ett etniskt perspektiv och ett genusperspektiv. 

Samma  perspektiv  kan  även  ses  i  förhållande  till  valdeltagande  bland  invandrargrupperna. 

Undersökningar  av  representation  är  tänkta  att  ge  en  typ  av  den  föreslagna  avhandlingens 

grundläggande kvantitativa data.

Magdalena Jaakkola har undersökt den sverigefinska minoritetens organisering inom olika 

politiska partier. Hennes slutsats är att sverigefinländarnas röstningsbeteende kan kopplas till den 

socialgrupp de i huvudsak tillhört (grupp III). Med andra ord innebar detta att en tydlig majoritet av 

dessa röstade på vad som benämnts som socialistiska partier (däribland i huvudsak SAP och VPK). 

Jaakkola hävdar att det fanns 82 finska socialdemokratiska föreningar 1982, och inom vänsterpartiet 

37 finskspråkiga sektioner vid samma tid. Såväl (S) som (V) hade vid tiden för Jaakkolas rapports 

tillkomst  finskspråkig  tidningsutgivning.  Även  Arbetarpartiet  kommunisterna  (APK)  ska  enligt 

Jaakkola haft finskspråkig verksamhet på olika platser i landet. Vad gäller de borgerliga partierna 

presenteras dock ingen finskspråkig verksamhet utöver översatta program och material .86

Romain  Garbaye  analyserar  etniska  minoriteters  representation  i  form  av 

kommunfullmäktigeledamöter på stadsnivå i franska och brittiska städer och pekar på betydelsen av 

ledamöter från minoriteter i det att vederbörande kan driva frågor som stärker minoritetens position 

och  ge  det  politiska  systemet  ytterligare  legitimitet.  Det  väcker  dock  även  frågor  om  en 

minoritetsfullmäktigs roll.87

85 Amin, Jabar. 2000. Invandrarna och politisk integration. 33–36.
86 Jaakkola, Magdalena. 1983. Sverigefinländarnas etniska organisationer. S. 92–96. 
87 Garbaye, Romain. 2004. Ethnic minority local councillors in French and British cities. I Pennix et al. (red.) 

Citizenship in european cities. S. 39f.
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Garbaye  visar  att  immigranters  villkor  för  engagemang  beror  på  förutsättningarna  i 

destinationslandet.  Exemplet  Storbritannien,  där  immigranterna  från  landets  kolonier  var 

medborgare med fulla medborgerliga rättigheter visar på förekomsten av kandidaturer på lokala 

poster i ett tidigare skede (dock ej till det nationella parlamentet),88 medan den franska situationen 

med immigration från redan självständiga kolonier innebar att en svårighet fanns med tanke på att 

immigranterna  inte  hade  medborgarskap vid  ankomst.  Dessutom var  benägenheten  till  politiskt 

engagemang mindre, enär ursprungsländernas brist på demokratiska traditioner och dessa staters 

försök  till  styrning  av  minoritetsgruppens  verksamhet  i  Frankrike  skapade  splittringar  såväl 

gruppinternt som i samhället i stort.89

Garbaye  tar  upp  exempel  på  lokala  strukturer  som  gav  möjlighet  för  minoriteters 

representation. Det brittiska valsystemets uppdelning av orter i mindre  wards ges som en möjlig 

förklaring till intresset för att lansera immigrantkandidater. I exemplet Birmingham tas även skiften 

i dominans mellan grupper inom Labour och ett ökat engagemang inom etniska grupper som en 

möjlig förklaring till immigrantkandidaters framträdande. När det gäller Lille i Frankrike beskrivs 

ett motsatt läge, där Socialistpartiets lokalavdelning inte ser immigrantkandidater som nödvändiga 

för att få tillräckligt mandat för att kunna styra, partiet dominerar ändå orten. Roubaix beskrivs som 

en ort med annorlunda förhållanden. Flera representanter för etniska minoriteter sitter i fullmäktige. 

Stadens  historiska  förutsättningar,  med  stora  sociala  nätverk  och  stort  deltagande  i  olika 

organisationer, tillskrivs som en förklaring till läget där. En annan förklaring är den höga andelen 

immigrantbefolkning  med  stark  organisering  och  svaga  politiska  partier.  Sammanfattningsvis 

konkluderar Garbaye att de lokala förutsättningarna och variationerna skapas av de kulturella och 

sociala strukturer som har exemplifierats.90

Garbayes  påpekande  om  de  lokala  förutsättningarnas  vikt  för  representation  är  mycket 

relevant för studiet av immigranters politiska integration. Om en viss hegemoni råder på lokal nivå 

kan politisk integration främjas, och i motsatt fall förhindras. Likaså visar Garbayes exempel att den 

politiska kulturen i ursprungslandet kan ha betydelse för benägenheten till engagemang i det nya 

landet. Paralleller kan dras till situationen i Sverige och Finland under arbetskraftsimmigrationens 

tid i frågan om lokala förutsättningar. Immigranter från Finland behövde inte ta sig över hinder 

såsom  arbetstillstånd  och  visering  och  hade  därmed  ett  försprång  gentemot  utomnordiska 

immigranter när det gällde att komma in i samhället, men kunde om de var finsktalande möta en 

språkbarriär och oavsett modersmål möta skillnader i politisk kultur som kan ha inverkat negativt 

88 Garbaye, Romain. 2004. Ethnic minority local councillors in French and British cities. I Pennix et al. (red.) 
Citizenship in european cities. S. 42f.

89 Ibid., s. 43–45.
90 Ibid., s. 46–54.
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på den politiska integrationen. 

Paula  Rodrigo  Blomqvist  diskuterar  ”invandrarkandidaters”  syn  på  delaktigheten  i  det 

politiska systemet. Detta baserar hon på kvalitativa intervjuer av enskilda kandidaters upplevelser. 

Vad gäller frågan om vem man kandiderar för att representera respektive drivkrafterna bakom att 

kandidera anges två förhållningssätt,  antingen betonas de ideologiska motiven till  att  kandidera, 

eller så betonas att man vill representera invandrare specifikt. Som anledningar till att kandidera 

som representant för invandrare anges en mängd skäl, bland annat: att väcka ”invandrarfrågor”, att 

motverka diskriminering i arbetslivet, eller att skapa goda villkor för framtida generationer.91

Som  motbild  presenteras  argument  från  de  kandidater  som  inte  ser  sig  som  primärt 

företrädare för invandrare: ett förhållningsätt är att ange etniciteten/nationaliteten som sekundär och 

ideologin som primär, ett annat att se ett förtroendeuppdrag som kopplat till partiet och inte som ett  

i huvudsak personligt mandat.

Frågan om hur väl invalda invandrare behandlas berörs också av Blomqvist. Vissa upplever 

sig  behandlade  som ”listpynt,  eller  skyltdockor”,  vilket  kan  kopplas  till  svårigheter  att  nå  ett 

inflytande  inom  partierna.  Vissa  av  Blomqvists  intervjuobjekt  säger  sig  ha  blivit  tillskrivna 

stereotyper kring immigranter från olika områden. En annan åsikt är att invandrare utnyttjas till 

praktiska  och utåtriktade  göromål,  men att  inflytandet  begränsas.  Nedvärdering  genom påstådd 

okunnighet  om  det  politiska  systemet  är  ytterligare  en  typ  av  behandling  som  exemplifieras. 

Förväntan  att  en  ”invandrarkandidat”  ska  vara  specialiserad  på  integrationsfrågor  är  en  annan 

invändning  som  ett  intervjuobjekt  för  fram,  samtidigt  som  det  påpekas  att  politiskt  aktiva 

immigranter kan bemötas negativt om de yttrar sig i icke invandringsrelaterade frågor.92

Carl Dahlström skriver i sin rapport från forskningsprojektet Ingen mans land om synen på 

integrationen  från  politiskt  håll.  I  skriften  Med en  invandrarministers  ögon har  han  genom en 

kvalitativ intervjuundersökning med elva personer som har haft ansvar för integrationspolitiken, nio 

ansvariga  ministrar  och  två  tjänstemän,  sökt  finna  svar  på  vilka  problem dessa  upplever  med 

integrationen  av  immigranter  i  det  politiska  systemet,  både  vad  gäller  delaktighet  i  form  av 

valdeltagande och aktivt engagemang i det politiska systemet.93

I resultaten från intervjuerna framkommer generella drag, där de flesta av de intervjuade 

verkar vara tämligen eniga om orsakerna till  bristande politisk integration. Dahlström menar att 

fokus  hos  de  intervjuade  låg  på  individens  eget  ansvar  för  sin  integration,  att  individen  är 

orsaksbärare. Den första frågan bland de uppräknade svaren rör språket. Åtta av de intervjuade 

personerna menade att detta var ett hinder för politiskt deltagande. En annan orsak upplevs vara 

91 Blomqvist, Paula Rodrigo. 2005. Närvarons politik och det mångetniska Sverige. S. 79–86.
92 Ibid., s. 86–97.
93 Dahlström, Carl. 1999. Med en invandrarministers ögon.
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immigranternas medburna erfarenheter som en försvårande faktor,  innefattande bland annat rent 

personliga problem, en annan politisk kultur i avsändarlandet samt osäkerhet kring om vistelsen i 

Sverige är temporär eller  permanent.  Känslan av ”utanförskap gentemot det svenska samhället” 

anförs som en annan del i problemet.94 Vad detta faktiskt innebär är dock vagt uttryckt, men en 

delkomponent beskrivs som ”en känsla av att deras röst  inte betyder någonting”.  Ytterligare en 

orsak  är  enligt  flera  intervjuobjekt  ”attityder  hos  individer  i  det  svenska  samhället”,  vilket 

innefattar: att vissa inte vill att de ska delta, samt att den allmänna attityden mot invandrargrupper 

är  ett  hinder.  Även  samhället  nämns  i  en  kortare  omfattning  som  orsaksbärare.  ”Strukturer  i 

samhället”  anges  av  fem  av  intervjupersonerna  som  en  av  orsakerna  till  den  bristande 

delaktigheten.95 Dahlström delar  in  svaren  i  två  huvudsakliga kategorier:  Medborgarskapet  som 

kriterium  för  deltagande  i  det  politiska  systemet  på  riksnivå  samt  ”strukturer  i  det  svenska 

samhället”. Slutligen anges ”partiernas organisation” som en orsak till den bristande delaktigheten. 

En intressant notering som Dahlström gör är att det är de nio politikerna som ger detta svar, medan 

tjänstemännen  inte  anför  detta  som en  anledning.96 Det  är  dock  möjligt  att  detta  beror  på  att 

tjänstemännen inte främst verkat inom partistrukturerna och därmed inte spontant associerar till  

dessa. Detta är en tydlig indikation om att infallsvinkeln avgör bedömningen.

Dahlströms  intervjuer  åsynliggör  ett  perspektiv  som  är  viktigt  för  den  föreslagna 

avhandlingen. För att kunna beskriva hur politisk integration fungerar eller inte fungerar i praktiken 

krävs även en insikt i majoritetsgruppens funktion och agerande. Häri finns ansvaret för politiken 

såväl  som  denna  grupps  syn  på  sig  själv  som  aktör  i  problematiken.  Dahlströms 

intervjuundersökning  ställer  dessa  perspektiv  i  ljuset,  och  han  konstaterar  att  individen  enligt 

intervjuobjekten i större grad är orsaksbärare till den bristande integrationen.

Sammanfattningsvis har tidigare forskning kring immigranter i politiken och de samhälleliga 

aktörernas förhållningssätt till immigranters politiska integration och engagemang visat på de lokala 

förutsättningarnas betydelse för delaktigheten. Tomas Hammars studie om ”invandrarvalet” 1976 

visar  på  den  betydelse  som tillskrevs  immigranternas  rättigheter  i  fråga  om rösträtt,  samt  den 

gränsdragningsproblematik  som  innebar  att  denna  rösträtt  ej  utökats  till  att  innefatta  även 

riksdagsvalet. De politiska partiernas intresse för invandrare som potentiella väljare beläggs och det 

konstateras att en koppling finns mellan klasstillhörighet (socialgrupp) och röstningsbeteende även 

inom invandrargrupperna.  Regional  variation  och varierat  röstningsbeteende beroende på etnisk 

tillhörighet innebär att vikten av de sociala relationerna klass och etnicitet/nationalitet för politiskt 

beteende kan beläggas. Jabar Amins redogörelse visar på att det finns en underrepresentation bland 

94 Dahlström, Carl. 1999. Med en invandrarministers ögon. S. 27f.
95 Ibid., s. 29.
96 Ibid., s. 30
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invandrare när det gäller såväl valda ledamöter som valdeltagande. Det senare beläggs för såväl 

naturaliserade  utrikes  födda  som  utländska  medborgare.  Med  andra  ord  påvisas 

etnicitetens/nationalitetens  betydelse  för  röstningsbeteende.  Magdalena  Jaakkolas  undersökning 

visar att den finska invandrargruppens etniska organisering inom socialistiska partier (SAP, VPK 

och APK) varit omfattande, vilket tyder på ett politiskt intresse och organiserad etnisk verksamhet. 

Romain Garbayes undersökning av etniska minoriteters representation i franska och brittiska städer 

visar  på  den  generella  betydelsen  av  lokala  förutsättningar  för  immigranternas  möjlighet  till 

delaktighet och drivande av politiska frågor, samt hur organiseringen inom minoriteterna sker. Paula 

Rodrigo Blomqvists  undersökning visar  på  politiskt  aktiva invandrares  egna upplevelser  av  sin 

delaktighet  inom  politiken.  Hennes  undersökning  ger  exempel  på  många  upplevelser  av  en 

strukturell  underordning  och  svårigheter  att  nå  inflytande.  Carl  Dahlströms  redogörelse  för 

politikers  syn  på  integrationspolitiken  exemplifierar  en  attityd  där  individens  ansvar  för 

integrationen  betonas  men  även  strukturella  orsaker  anges.  Som  nämnts  innebär  Dahlströms 

undersökning att  den viktiga aspekten om majoritetsgruppens agerande och betydelse  i  politisk 

integration tas upp.

Lokala  särdrag  har  bevisats  inverka  positivt  eller  negativt  på  immigranternas  politiska 

delaktighet  och  integration  i  såväl  svenska  som europeiska  exempel.  När  det  gäller  de  lokala 

förutsättningarna är det därför förvånande att så få studier lagt fokus på lokal politisk integration. 

Här finns en viktig uppgift för den föreslagna avhandlingen att bryta ny mark. Genom att koppla  

förhållandena i den lokala politiska ekonomin till etnicitet och politisk integration kan den bidra 

med värdefulla insikter.

3.2 Fackföreningsrörelsen

Anders Neergaard menar att den svenska fackföreningsrörelsen när arbetskraftsinvandringen kom 

igång under tiden efter andra världskriget ”i jämförelse med den engelska [var] mindre behäftad 

med en explicit rasism”. Nazismen gjorde enligt honom att den officiella rasismen i Sverige i stort  

sett  upphörde  under  andra  världskriget.  Sveriges  brist  på  kolonialt  arv  har  enligt  Neergaard 

inneburit att ”rasismen och rasifieringen i högre grad osynliggjorts och samtidigt inte kommit att 

politiskt manifesteras i samma skarpa ton som i England”.97

Neergaard  beskriver  den  fackliga  strategin  gentemot  invandrare  som  ”en  inkluderande 

underordning”, det vill säga att man gärna organiserade invandrare som medlemmar men inte gav 

dem inflytande. Den fackliga organiseringen betonas dock som viktig och det har funnits exempel 

97 Neergaard, Anders. 2002. Fackföreningsrörelsen i ett rasifierat samhälle. I de los Reyes et al. (red.) Maktens (o)lika  
förklädnader. S. 135.
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på tvingande åtgärder för att uppnå detta. Ett sätt var inledningsvis att få igenom målen genom 

påtryckningar gentemot de arbetsgivare som drivit på arbetskraftsinvandringen. Detta kunde ta sig 

uttryck  i  att  arbetstillstånd  beviljades  om  facklig  anslutning  genomfördes.  Gränsen  mellan 

anställning och medlemskap i facket blev i vissa fall otydlig.98 Det går att se det fackliga agerandet 

som en blandning av morot och piska, där moroten var de rättigheter och den officiella jämlikhet 

som tillkom fackligt anslutna, medan piskan var de nackdelar och det tvång som utövades mot icke 

fackligt anslutna.

När det gällde rättigheter kom facket att driva vissa ”invandrarfrågor” såsom språkfrågan 

och ställa krav på arbetsgivare samt den politiska sektorn om avtal och lagstiftning som gynnar 

invandrare.  Neergaard  beskriver  fackets  ”skräckscenario”  med  en  oorganiserad  invandrad 

arbetskraft ”som konkurrerade genom lägre löner”.99

Inom rörelsen fanns så en underordning av arbetskraftsimmigranterna, där de istället för att 

underordnas officiellt, underordnades informellt och internt genom osynliggörande och skapande av 

strukturer  som gynnade  ”inhemsk  manlig  arbetskraft”.100 Neergaard  betraktar  möjligheterna  för 

fackföreningsrörelsen att påverka rasifieringsprocesser på tre nivåer: den samhälleliga (påverkan på 

lagstiftning,  som remissinstans  eller  genom  kollektivavtalet),  arbetsplatsnivån  (där  den  dagliga 

motsättningen mellan facket och arbetsgivaren äger rum) och inom de fackliga organisationernas 

led. Han menar att fackföreningsrörelsen har varit mest framgångsrik på  den samhälleliga nivån 

med att förhindra motsättningar mellan svenska och invandrade arbetare, medan man på den lokala 

nivån liksom den inomfackliga nivån ofta misslyckats med att avvärja spänningar. Neergaard menar 

till och med att ”[d]en kraftiga underrepresentation[en] av invandrare [inom facket] länge uppfattats 

som oproblematisk”.101

Jesper  Johansson  anknyter  till  ett  ämne  närliggande  Neergaards  och  behandlar  i  sin 

avhandling  retoriken  och  praktiken  i  LO:s  invandrarpolitik  under  efterkrigstiden.  LO:s 

ställningstagande  till  själva  invandringen  och  invandringspolitiken  beskrivs  som  till  viss  del 

dubbeltydig under den fria invandringsvågen från 1950-talets slut till år 1967.102 Invandrarpolitiken 

beskrivs  som  en  utveckling  där  det  under  de  första  decennierna  följde  den  nationella 

assimilationsinriktade  politiken,  med  lite  fokus  på  invandrarspecifika  problem  till  förmån  för 

”anpassning” till majoritetssamhället.103 Den centrala attityden, menar Johansson, förändrades i och 

98 Neergaard, Anders. 2002. Fackföreningsrörelsen i ett rasifierat samhälle. I de los Reyes et al. (red.) Maktens (o)lika  
förklädnader. S. 138.

99 Ibid., s. 138f.
100 Ibid., s. 139f.
101 Ibid., s. 140f.
102 Johansson, Jesper. 2008. ”Så här gör vi inte i Sverige, vi brukar göra så här”. S. 353.
103 Ibid., s. 354.
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med gruvstrejken 1969-1970, eftersom man förklarade en ökad strejkfrekvens med radikalisering, 

till följd av fler kommunister och ”ovana utlänningar” som medlemmar. Reaktionen var mot vad 

som  upplevdes  som  ett  hot  mot  klassamarbetsmodellen  och  socialdemokratisk  dominans  över 

fackföreningsrörelsen.  En reaktion  var  att  ta  till  åtgärder  som stärkte  anpassningen,  något  som 

Johansson beskriver som en ”välfärdsnationell anpassningsmodell”, där språket var en central arena 

för ”lyckosam introduktion i det svenska samhället”. Fackets inställning kritiserades av Svenska 

Arbetsgivareföreningen,  eftersom  den  innebar  bildningsinsatser  inom  arbetarrörelsens 

organisationer  såsom  ABF.  Utbildningens  innehåll  blev  således  en  ideologisk  stridsfråga.104 

Utvecklingen  inom  LO:s  hållning  till  invandrarpolitik  gick  under  1970-talet  mot  en 

kulturpluralistisk hållning,  i likhet med Invandrarutredningens slutsatser. Detta menar Johansson 

åtföljdes av vissa etniska stereotypier där invandrare konstruerades som ”de andra”. Utvecklingen 

inom LO ledde till att förbundet fick ett invandrarpolitiskt handlingsprogram 1979.105

Johansson tar även upp invandrares aktivitet inom LO som ett fall av underrepresentation, 

men pekar  samtidigt  på  att  det  fanns  många incitament  till  att  förändra  denna  situation.  Flera 

företrädare tog upp problemet och menade att denna innebar ett demokratiskt underskott, men han 

menar att underrepresentationen i lägre utsträckning betraktades som en strukturell underordning 

där  majoritetsgruppens  maktförhållande  till  minoriteterna  låg  i  fokus.  Generellt  sett,  menar 

Johansson, var invandrarrösterna få och tysta inom organisationen, med vissa utmärkande undantag. 

Som slutsats menar han att facket måste erkänna detta och inte ”fastna i glappet mellan retorik och 

praktik”,  för  att  kunna  ”komma  bortom  det  etniska  särskiljandet  av  det  fackliga 

medlemskollektivet”.106

Johan Svanberg tar  i  sin  avhandling upp Metallavdelningens metoder  för att  få estniska 

arbetskraftsinvandrare att gå med i facket och sätter även denna fråga i relation till arbetarkulturens 

normer. Detta handlar delvis om förmågan att anpassa sig, synen på gruppen från svenskarna och 

esternas syn på svenskarna. Förhållningssättet inom fackföreningsrörelsen beskrivs som en rörelse 

mot större acceptans i fråga om tillåtande av arbetskraftsimmigration. Svanberg menar att Metalls 

huvudsakligt  restriktiva hållning gentemot invandring ”skall  ses som en konkurrensbegränsande 

strategi”.  Med  andra  ord  skulle  förhandlingspositionen  vara  starkare  om företagen  hade  större 

efterfrågan  än  det  fanns  utbud.107 Han  menar  även  att  fackföreningarna  såg  invandrare  som 

”fackliga problem”, då de inte alltid anpassade sig efter den svenska arbetsmarknadens ”spelregler” 

i fråga om facklig organisering.108 Esterna diskuteras som ett potentiellt fackligt problem. Idéer om 

104 Johansson, Jesper. 2008. ”Så här gör vi inte i Sverige, vi brukar göra så här”. S. 357f.
105 Ibid., s. 359f.
106 Ibid., s. 363–365.
107 Svanberg, Johan. 2010. Arbetets relationer och etniska dimensioner. S. 129–164.
108 Ibid., s. 165.
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att  esterna  fick  fördelar  gentemot  svenska  arbetare  spreds,  och  detta  kunde  understrykas  av 

företagspaternalistiska  åtgärder  som  innefattade  allt  från  boende  till  föreningsfrågor.  Vidare 

florerade rykten om att esterna fick högre löner och att de arbetade ”för effektivt”. Från fackets sida 

sågs esterna som problem, då delar av gruppen inte ville organisera sig fackligt. Detta sågs som ett 

hot mot fackets enighet utåt. Dessutom förekom föreställningarna om ”balten som nazist” vilket 

kunde skapa fientliga stämningar. Enligt Svanberg var upplevelsen från många tillfrågade att man 

sökte använda både morot och piska för att få in esterna i fackföreningarna. Man lockade enligt 

denna  uppfattning  med  de  fördelar  fackanslutningen  kunde  ge  genom informationsmöten  samt 

artiklar i fackpressen på estniska. Hot kunde utformas på olika sätt, allt från hot om att ansöka om 

att få immigranterna deporterade till hot om regelrätt våld mot den som inte ville gå med i facket, 

samtidigt som det betonades att  fackanslutningen var frivillig.109 Det bör betonas att  hotelser ej 

påvisats som officiellt sanktionerade av fackföreningarna i Svanbergs framställning.

Svanberg  pekar  på  fackföreningarnas  skiftande  position  när  det  gäller  invandringen och 

kopplar den till konjunkturen. I perioder av full sysselsättning var förhållningssättet mer negativt, 

då man ville  undvika  ett  underskott  av arbetstillfällen.  Under  perioder  av större  efterfrågan på 

arbetskraft var således inställningen mer accepterande.110

Zeki Yalcin tar i sin avhandling Facklig gränspolitik upp Landsorganisationens invandrings- 

och invandrarpolitik. Avhandlingen har en koppling till integration eller exkludering i och med att 

LO:s interna integrering respektive exkludering av invandrare belyses i koppling till LO:s syn på 

invandring. Såväl arbetskraftsmigration som flyktinginvandring för den undersökta perioden 1946-

2009  diskuteras.  Yalcin  studerar  dock  i  sin  avhandling  LO:s  centrala  ställningstaganden,  och 

diskuterar inte den lokala nivån något nämnvärt.111

Yalcin beskriver materialet som studeras utifrån begreppet gräns. Den yttre gränsen likställs 

med  nationella  gränser,  vilket  berör  LO:s  invandringspolitik.  Den  inre  gränsen  beskrivs  som 

arbetsmarknaden  och  avser  LO:s  hantering  av  och  förhållningssätt  till  invandrare  på 

arbetsmarknaden. Slutligen beskrivs den innersta gränsen som invandrarnas handlingsutrymme som 

fackmedlemmar.112

 Den nära kopplingen mellan socialdemokratin och fackföreningsrörelsen utpekas som en 

orsak till LO:s framväxt som en mer central samhällspolitisk aktör.113 Samförståndsandan mellan 

LO och SAF tjänar som en viktig förklaring till LO:s betydelse i arbetsmarknadspolitiska frågor och 

109 Svanberg, Johan. 2010. Arbetets relationer och etniska dimensioner. S. 268–291.
110 Ibid., s. 350.
111 Yalcin, Zeki. 2010. Facklig gränspolitik.
112 Ibid., s. 21ff.
113 Ibid., s. 77.

26



även inom invandringspolitiken.114 

Yalcin tar  upp invandrarnas aktivitet  inom LO under 1970-talet  och menar i  likhet  med 

Johansson att den socialdemokratiska hegemonin hade betydelse för fackföreningarnas agerande. 

Till skillnad från Johansson menar dock Yalcin att invandrares möjlighet att få gehör för sina frågor 

inom  fackföreningsrörelsen  aktivt  förhindrades  och  motarbetades.  Han  hävdar  att  invandrare 

förpassades till att agera inom vissa kommittéer på lokal nivå och fungera som tolkar, men inte 

beredas något reellt inflytande.115 Under 1980-talet skedde ett flertal förändringar inom LO, med 

synliggörande av integrationsfrågor, och organisationsförändringar samt ett skifte som innebar att 

”LO under andra hälften av 1990-talet började problematisera den innersta gränsen”. Som en följd 

av detta kom fackliga utbildningar samt etablerandet av nätverket Fackligt Aktiva Invandrare. En 

ökad representation bland invandrare inom LO har följt, men noterbart är att främst nordiska och 

latinamerikanska invandrare innehade förtroendeuppdrag bland invandrarna.116

I sina slutsatser om det interna förhållningssättet till invandrares engagemang menar Yalcin 

att ”LO förblindades av sitt kontrollbehov, såg invandrarna som problematiska, svårkalkylerbara 

och  icke  skötsamma  arbetare  som  behövde  disciplineras”,  han  menar  dock  att  det  skedde  en 

utveckling som innebar att invandrarna började ses som en resurs, framförallt i valtider.117 Denna 

slutsats  kan  vara  av  relevans  för  den  föreslagna  avhandlingen.  Skulle  det  visa  sig  att  finska 

immigranter i Katrineholm mobiliserades politiskt inom fackförbunden i valtider kan detta ge en 

indikation om karaktären av deras politiska integration i den lokala politiska ekonomin.

Yalcin  menar  att  det  dröjde  till  mitten  av  1990-talet  innan  LO  på  central  nivå 

problematiserade  ”den  innersta  gränsen”  med  ett  fackligt  medlemskap  som  var  ojämlikt  för 

invandrade  arbetare,  eftersom  man  inte  ville  röja  interna  missförhållanden  och  sänka  sin 

trovärdighet.118

Yalcin presenterar en skarp kritik mot LO, där han hävdar att LO under hela den studerade 

tidsperioden på olika sätt indirekt hade motsatt sig invandring och motverkat integrationen inom de 

egna  leden.  I  många  fall  drar  han  slutsatser  om  medveten  diskriminering/exkludering  utifrån 

ställningstaganden i specifika frågor. Det ska erkännas att många exempel som Yalcin tar upp pekar 

på en tveksam inställning till invandring hos LO, men hans avhandling kan kritiseras för att den i 

sin helhet ställer invandrares tillgång till den svenska arbetsmarknaden före fackföreningsrörelsens 

övriga intressen.  Det  förekommer en  vinkling  mot fackföreningsrörelsens  påstådda ”rädsla”  för 

invandrare och dessas inflytande och inverkan på arbetsmarknaden samt internt. Detta blir dock 

114 Yalcin, Zeki. 2010. Facklig gränspolitik. S. 116f.
115 Ibid., s. 295–297 .
116 Ibid., s. 354f.
117 Ibid., s. 392.
118 Ibid., s. 396f.
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otillräckligt  underbyggt,  eftersom  Yalcin  baserar  sin  undersökning  på  i  huvudsak  centrala 

ställningstaganden hos  LO. Fackföreningsrörelsens  lokala  arbete  på arbetsplatserna,  som är  den 

arena där motsättningar troligtvis kommer till  tydligast uttryck, diskuteras inte, men ändå väljer 

Yalcin att döma LO som vidhållande en etnisk maktordning. Detta misstag visar på vikten av att se 

helheten.  En  stor  organisation  såsom  LO  kan  inte  utvärderas  endast  på  basis  av  centrala 

ställningstaganden  –  den  lokala  nivån  är  minst  lika  betydelsefull,  inte  minst  eftersom  många 

stridsfrågor där organisationens agerande ställs på sin spets äger rum i lokala konflikter.

Anders  Neergaards  beskrivning  av  fackföreningsrörelsen  innebär  att  den  inkluderat 

invandrare som medlemmar, men underordnas inom rörelsen genom osynliggörande och strukturer 

som hindrar inflytande. Jesper Johansson beskriver en diskrepans i LO:s retorik och praktik inom 

invandrarpolitiken.  Han  konstaterar  att  rörelsen  gick  från  en  assimilationslinje  till  en 

kulturpluralistisk linje samt att incitamenten till att förändra ett läge av underordning inom facket 

har  framförts  utifrån  demokratiaspekten.  Rörelsen  har  däremot  inte  viljat  erkänna  invandrares 

strukturella underordning till  följd  av majoritetsgruppens maktförhållande gentemot minoriteten. 

Johan Svanberg tar upp estniska arbetskraftsinvandrare och fackets hållning, där det betonas att 

fackföreningarnas intresse var att inkludera de invandrade arbetarna med hjälp av såväl morot som 

piska.  Oanslutna  möttes  av  repressalier  trots  att  det  betonades  att  anslutningen  var  frivillig. 

Svanberg  menar  även  att  fackets  förhållningssätt  till  själva  invandringen  var  kopplat  till 

konjunkturen.  Sammanfattningsvis  kan  det  konstateras  att  dessa  tidigare  studier  pekar  på  en 

invandrarnas underordning inom den socialdemokratiska fackföreningsrörelsen, där medlemskap är 

lätt  att  nå och till  och med främjas, medan inflytande hindras av strukturer kopplade till  makt. 

Yalcin antyder att underordningen inom facket är en medveten strategi ovanifrån, medan övriga 

författare  pekar  mer  på  dolda  strukturer  och  andra  faktorer  som  mer  centrala  till  fackets 

ställningstaganden  i  invandrar-  och  invandringspolitiska  frågor.  Invandrares  organisering  inom 

facket  har  främjats  för  att  inrätta  dem  i  det  socialdemokratiskt  styrda  arbetarkollektivet,  men 

invandrares engagemang inom facket har inte främjats. 

Immigranters  aktörskap  som  fackmedlemmar  och  fackföreningsrörelsens  inställning  till 

immigranter och deras aktörskap är av stor relevans för den föreslagna avhandlingen. Eftersom den 

finska immigrantgruppen i Sverige under andra halvan av 1900-talet i huvudsak kan betecknas som 

arbetskraftsinvandrare blir arbetsplatsen en av de första arenorna för interaktion med övriga aktörer 

och individer i samhället. Denna interaktion kan forma hegemoniförhållanden som de uttrycks i de 

sociala relationerna och också påverka möjligheterna och viljan till politisk integration. Den starka 

kopplingen mellan LO och det socialdemokratiska partiet är också en anledning till att inkludera 

fackföreningarnas verksamhet i den föreslagna avhandlingen. En möjlig väg till politisk integration 
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och engagemang kan ha varit via eller i fackföreningarna.

3.3 Invandrarföreningarna

Tomas Hammars studie om valet 1976 understryker betydelsen av aktiviteten i invandrarföreningar 

för den politiska mobiliseringen. Främst gäller det invandrarföreningarnas riktade insatser för att 

informera om det stundande valet som invandrare beretts rösträtt i. Här menar han att de ”kom att 

spela en roll” trots att inga statliga medel fördelades för dessas riktade informationsinsatser inför 

valet,  däremot  beviljades  de  projektbidrag  för  dessa  informationsinsatser.119 Hammar  pekar  på 

Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige (RFFS) som det mest aktiva invandrarförbundet, som 

arrangerade möten på ett flertal orter och lät trycka valinformation i broschyrer och tidningar inför 

valet. 

Hammar beskriver det som en besvikelse för invandrarföreningarna att de inte hade givits 

mer betydande valrelaterade uppgifter.120 Denna slutsats är intressant, då den antyder att det fanns 

en misstro från invandrarföreningarnas sida gentemot statsmakten, och det motsatta förhållandet. 

Frågan  är  om  föreningarna  ansågs  mindre  pålitliga  än  studieförbunden  att  genomföra 

informationsarbete inför valet. Om en sådan misstro fanns är den en intressant infallsvinkel när det 

gäller studier av politiskt informationsarbete riktat mot invandrare från invandrarföreningarnas sida. 

Sågs en sådan verksamhet som ett problem för etablissemanget på lokalt och centralt håll? Om det 

kan  noteras  att  verksamheten  motarbetades  kan  detta  ses  som  ett  uttryck  för  strukturell 

diskriminering och institutioners cementering.

Magdalena Jaakkola beskriver de finska immigranternas organisering i föreningar i Sverige i 

rapporten Sverigefinländarnas etniska organisationer. Bilden som ges är av en mycket omfattande 

verksamhet. För år 1981 kunde Jaakkola räkna till cirka 630 finska föreningar eller organiserade 

grupper i landet, varav 205 ingick i RFFS. Detta förbund hade vid tidpunkten för Jaakkolas rapport 

cirka  55  000  medlemmar.  Jaakkola  pekar  även  på  en  stor  tillväxt  i  den  sverigefinska 

föreningsverksamheten, i och med att antalet medlemsföreningar i RFFS fördubblades under 1970-

talet.121 Medlemsantalet  hade  också  stigit  från  cirka  30  000  ett  decennium tidigare.122 RFFS:s 

föreningars  verksamhet  samt  den  centrala  verksamheten  berörde  enligt  Jaakkola  många  olika 

områden. Ungdomsverksamhet betonas särskilt, då Jaakkola påpekar att förbundet 1981 hade 30 

000 medlemmar under 25 år.123 Inom den kulturella sfären pekas exempelvis verksamhet som teater, 

folkdans,  filmverksamhet,  litteraturcirklar  och  musik  ut.  Redogörelsen  visar  även  på 

119 Hammar, Tomas. 1979. Det första invandrarvalet. S. 73.
120 Ibid., s. 73–75.
121 Jaakkola, Magdalena. 1983. Sverigefinländarnas etniska organisationer. S. 2
122 Ibid., s. 9.
123 Ibid., s. 27–29. 
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studiecirkelverksamhet,  tidningsverksamhet  och  verksamheter  för  olika  särintressen  såsom 

pensionärsverksamhet, motorverksamhet och fotoverksamhet.124 Jaakkola diskuterar även RFFS:s 

roll som intresseorganisation, och menar att den största delen av sådan verksamhet handlat om att 

värna det  finska språkets roll,  men även hävdandet  av finska immigranters  politiska rättigheter 

såsom till exempel i rösträttsfrågan (och resandet av kravet om rösträtt till riksdagen när rösträtt i de 

kommunala valen införts).125

I  korthet  nämns  även  annan  finskspråkig  etnisk  organisering  inom  ramen  för  Blå-Vita 

Förbundet, som 1981 hade 12 medlemsföreningar och ett medlemsantal på 1 034 personer. Förutom 

Blå-Vita Förbundet nämner Jaakkola ”vilda” föreningar i såväl Göteborgs- som Jönköpingstrakten 

som inte var med i någon centralorganisation.126

Den svenskspråkiga gruppen finska immigranters etniska organisering beskrivs främst som 

uttryckt  inom Finlandssvenskarnas  Riksförbund  i  Sverige  (FRIS),  som 1981  hade  cirka  3  630 

medlemmar  i  23  medlemsföreningar.127 Verksamheten  inom  FRIS  kretsade  kring  firandet  av 

traditionella helgdagar,  upprätthållandet av finlandssvensk matlagningskonst och olika kulturella 

aktiviteter,  pensionärsverksamhet  och  viss  bildningsverksamhet.128 Som intresseorganisation  har 

FRIS  agerat  för  att  uppmärksamma  den  finlandssvenska  identiteten.  Jaakkola  påpekar  att  den 

finlandssvenska gruppen upplever sig bortglömd i förhållande till majoritetsgruppen finskspråkiga 

finska  immigranter  i  Sverige  på  grund  av  språktillhörigheten  och  av  den  etniskt  svenska 

majoritetsgruppen  i  landet,  då  svenskspråkiga  informationsvägar  sällan  berör  det  finska  eller 

finlandssvenska: ”Paradoxalt nog har alltså finlandssvenskarna språkproblem i Sverige, fastän deras 

modersmål är svenska.”129

Slutligen berör Jaakkola de ingermanländska, karelska och romska etniska minoriteterna i 

Sverige och deras organisering. Vad beträffar ingermanländarna fanns det 1981 ingermanländska 

föreningar på åtta orter i Sverige, dessa organiserades i Finsk-Ingermanländarnas Centralförbund. 

Inom denna grupp uppgavs det bedrivas olika typer av kulturverksamhet och idrottsverksamhet. 

Även religiös verksamhet med ortodox inriktning nämns av Jakkola. De tio karelska ”enheter” som 

fanns i Sverige 1981 samordnades i Riksförbundet Karelska föreningar i Sverige. Verksamheterna 

rör  sig  kring  kulturevenemang och fester.  Slutligen  fanns de romska föreningarna   i  Jaakkolas 

redogörelse. Vissa av dessa var medlemmar i RFFS och andra fristående. Verksamheten rörde sig 

främst  inom  kultur-  och  bildningsverksamhet,  men  även  opinionsbildning  i  form  av 

124 Jaakkola, Magdalena. 1983. Sverigefinländarnas etniska organisationer. S. 32.
125 Ibid., s. 39–42.
126 Ibid., s. 55–56. 
127 Ibid., s. 59f.
128 Ibid., s. 65f.
129 Ibid., s. 67.
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intresseorganisation har förekommit.130

Sammanfattningsvis  kan  vi  genom Hammars  studie  konstatera  att  invandrarföreningarna 

spelat en viss roll för informationsinsatsen inför valet 1976. Detta innebär att dessa föreningar var 

aktörer inom den politiska ekonomin i flera lokalsamhällen och kan ha haft en avgörande betydelse 

i  fråga  om  mobiliseringen  av  röstning  inför  valet.  Med  andra  ord  var  föreningarna 

kommunikationslänkar mellan de etniska grupperna och majoritetssamhället. Hammar antyder även 

en  spänning  mellan  statsmakten  och  föreningarna  i  statsmaktens  syn  på  ”pålitligheten”  i 

informationsinsatserna, som kan tolkas som ett uttryck för statsmaktens oro för de former som de 

etniska organisationernas informationsarbete bedrevs i, samt den möjliga avsaknaden av kontroll 

från  statsmaktens  sida  vilket  gjorde  att  de  svenska  studieförbunden  fick  mer  resurser  än 

invandrarföreningarna. Detta kan tolkas som att invandrarföreningarna upplevdes som ett hot mot 

en etablerad svensk hegemoni. Om så var fallet är det möjligt att föreningarna stod för en etnisk 

mothegemoni. Frågan om spänning mellan maktinnehavaren (stat eller kommun) och den etniska 

organiseringen är i det fall den förekommit i högsta grad relevant för den föreslagna avhandlingen.

Jaakkolas  redogörelse  visar  på  ett  omfattande  etniskt  organisationsliv  bland  finska 

immigranter i Sverige, vilket innebär att finska föreningar på många håll kan ha spelat en roll i en  

lokal politisk ekonomi. Detta är ett viktigt skäl till att inkludera invandrarföreningarna som en arena 

att studera i den föreslagna avhandlingen. Som påvisat har riksförbund och föreningar drivit frågan 

om språkets roll i olika fora, vilket visar på språkets betydelse för den politiska integrationen och 

dess roll i invandrarpolitiken. Jaakkolas redogörelse visar också på att den finska immigrantgruppen 

i  Sverige  på intet  sätt  är  en  etniskt  homogen grupp,  vilket  innebär  att  olika  delar  av  den kan 

framträda med olika intressen inom en lokal politisk ekonomi.

3.4 Bildningsförbunden och folkbildningen

Tomas Hammars  studie  av  det  första  invandrarvalet  berör  även immigranters  delaktighet  i  den 

svenska  folkbildningsverksamheten,  detta  i  relation  till  den  politiska  aktiviteten.  Studiecirklar 

utgjorde  en  del  av  den  upplysningskampanj  som  riktades  mot  invandrare  inför  valet  1976. 

Studieförbunden bereddes en central  plats  i  informationsinsatsen,  enligt  Hammar delvis som ett 

resultat av en konflikt mellan kommundepartementet och invandrarverket om vem som skulle ta 

fram informationsmaterialet inför valet. Kommundepartementets hållning var att studieförbunden 

skulle  få  en mer  framträdande plats  och så blev  också  fallet.  Att  studieförbunden fick  en  mer 

framträdande roll var också ett resultat av påtryckningar från ABF och LO.131 Hammar pekar på 

130 Jaakkola, Magdalena. 1983. Sverigefinländarnas etniska organisationer. S. 73ff.
131 Hammar, Tomas. 1979. Det första invandrarvalet. S. 45–47.
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skillnader mellan de olika materialen från studieförbunden.  Vuxenskolan baserade sitt material på 

Invandrarverkets basmaterial och menas därför haft ett i  grunden partipolitiskt neutralt material.  

Vad Medborgarskolans material beträffar målar Hammar ut det som i huvudsak neutralt men med 

vissa färgade inslag. ABF hade två studiematerial, ett socialdemokratiskt och ett kommunistiskt, 

som i huvudsak stödde SAP:s respektive VPK:s ståndpunkter.132

Lennart  Karlsson  anknyter  i  sin  avhandling  om  Arbetarrörelsen,  Folkets  Hus  och 

offentligheten  i  Bromölla  1905-1960  till  folkbildningen  och  Folkets  Hus  som  en  central 

samlingsplats. Folkrörelsernas framväxt under 1800-talet skapade en efterfrågan på samlingsplatser 

för  att genomföra de gemensamt föresatta uppgifterna. Karlsson menar dock att detta inte var en ny 

företeelse och pekar på ”hantverksskrånas gillestugor och stadsborgerskapets rådhus” som tidigare 

exempel  på  samlingsplatser.  En  parallell  dras  även  till  kyrkobyggnadernas  funktion  som 

samlingsplatser.133 Folkets Hus användes av delägande föreningar för möten och sammankomster, 

ett mönster som upprepat sig på många orter i landet. I folkbildande syfte menar Karlsson att det 

inte bara var bildningsförbunden som var verksamma, utan även fackföreningar, kvinnoklubbar och 

SSU omnämns i anknytning till Folkets Hus i Bromölla. Verksamheten kunde bestå av bland annat 

föreläsningar, debatter och offentliga möten.134 Studieverksamhet kunde även bedrivas i form av 

studiecirklar  och  folkhögskolekurser,  som Karlsson  menar  var  [d]en  kanske  viktigaste  delen  i 

arbetarklassens självupplysningsprocess, där deltagarna själva var aktiva i sin kunskapsbildning”.135

Biblioteksverksamhet  omnämns också som en viktig  del  i  folkbildningen,  och även i  Bromölla 

inrättades ett arbetarbibliotek i Folkets Hus.136

Folkbildningens förutsättningar förefaller alltså underlättas av en gemensam samlingsplats 

och att många aktörer, inte bara bildningsförbund, kan vara aktiva i folkbildningen. När det gäller 

formerna för folkbildning framhävs studiecirkeln och folkhögskolekurserna, men även andra former 

såsom föreläsningar, debatter, möten och biblioteksverksamhet omnämns. Ett Folkets Hus kan bli 

en samlingspunkt på ideologisk eller klassmässig grund, vilket innebär att en invandrarförenings 

lokal  bör  kunna  inneha  samma  funktion  på  etnisk  basis.  Här  finns  en  stark  koppling  till  den 

föreslagna  avhandlingen.  Ett  studium  av  den  politiska  integrationen  på  en  ort  förutsätter  att 

samlingsplatser för olika grupperingar identifieras och dessas vikt i utvecklingen tas i beaktande. 

Folkbildningen utgör inte bara en verksamhet, den har också en samlande funktion. 

Paralleller  kan  dras  mellan  Folkets  Hus  som samlingsplats  och  den  diskussion  Billing, 

Olsson och Stigendahl  för  i  ”Malmö – Vår stad” om närsamhällets  avveckling till  förmån för 

132 Hammar, Tomas. 1979. Det första invandrarvalet. S. 45–47. 58ff.
133 Karlsson, Lennart. 2009. Arbetarrörelsen, Folkets Hus och offentligheten i Bromölla 1905-1960. S. 64f.
134 Ibid., s. 176ff.
135 Ibid., s. 181.
136 Ibid., s. 202ff.
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fjärrsamhället  och  förändringarna  i  möjligheter  till  organisering  på  grund  av  detta.  Författarna 

menar att närheten till arbetsplatser, bostadsområden och affärer i närsamhället skapade naturliga 

mötesplatser  som  sedan  förlorades  när  nya  bostadsområden  byggdes  med  avstånd  till 

arbetsplatserna  och  nya  affärscentrum  växte  fram  i  avstånd  till  bostadsområdena.137 Naturliga 

mötesplatser mellan människor ger enligt denna tes en större sammanhållning, vilket kan jämföras 

med interaktionen mellan immigranter  och infödd befolkning som en viktig  del  i  den politiska 

integrationen. Frågan som därmed kan kopplas till folkbildningen är om den var en sådan arena för 

interaktion.

Hammars  undersökning  som  berör  studieförbundens  roll  i  den  politiska 

informationsinsatsen, som den tar sig uttryck i arbetet inför valet 1976, klargör att även dessa hade 

möjligheten att påverka invandrares politiska integration. Detta skedde antingen genom uppmaning 

till delaktighet, som opartisk informationsinsats eller som direkta röstuppmaningar. Dessa slutsatser 

visar  på  behovet  av  att  inkludera  studieförbundens  roll  i  studien  av  den  kommunpolitiska 

situationen vid en studie av den politiska integrationen i en specifik kommun. Folkets Hus som en 

samlingspunkt  såsom  uttryckt  i  Lennart  Karlssons  framställning  samt  Billings,  Olssons  och 

Stigendahls resonemang om närsamhället visar på vikten för samlingspunkter. Om detta är viktigt 

för organisering på klassmässig grund bör det även vara viktigt för den etniska organiseringen och 

för bildningsverksamheten. Denna slutsats ämnar jag ta med mig till den föreslagna avhandlingen. 

3.5 Kyrkan och religionen

Veikko  Wright  beskriver  i  sin  licentiatuppsats  i  religionsvetenskap  Migration  och  religion 

religionens  betydelse  för  integrationen  i  det  svenska  samhället.138 Han  har  med  andra  ord 

exemplifierat  en  typ  av  förening som immigranter  kunde aktivera  sig  i,  det  vill  säga religiösa 

samfund139.  Wright  genomför  en  kvantitativ  enkätundersökning  kring  integrationen  där  två 

huvudgrupper utkristalliseras: ”profana”, dvs icke-kyrkliga, och ”kyrkliga” (beroende på i vilken 

miljö de som besvarat undersökningen kontaktats). Uppdelning har även gjorts efter ålder,  kön, 

civilstånd och familjesituation. Wright medger att kvinnor är överrepresenterade i undersökningen, 

två tredjedelar av de intervjuade var kvinnor, vilket innebär att studien framförallt skulle kunna ses 

som  en  undersökning  av  religionens  betydelse  för  finska  kvinnors  integration  i  det  svenska 

137 Billing, Peter, Lars Olsson & Mikael Stigendal. 1989. ”Malmö – vår stad”. I Misgeld et al. (red.) Socialdemokratins  
samhälle 1889-1989.

138 Wright, Veikko. 1999. Migration och religion.
139 Eftersom finska arbetskraftsimmigranter under tidsperioden i huvudsak kan betecknas som protestantiskt kristna, 

eller tillhörande en grupp med protestantiskt kristet kulturarv, diskuteras i denna PM undersökningar kring 
relationen till statskyrkan i Sverige. Det är dock viktigt att påpeka att detta inte innebär att dörren stängs för att 
undersöka andra trossamfunds (exempelvis de ortodoxa kyrkornas) del i den lokala politiska ekonomin och/eller 
inverkan på den politiska integrationen.
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samhället.140

En mängd faktorer undersöks, varav en hel del uppvisade marginella eller inga skillader 

mellan de  två huvudgrupperna.  Wright  konkluderar  att  de  ”kyrkliga”  var  färre  under  den stora 

migrationsvågen på 1960- och 1970-talen, men att inga specifika slutsatser kan dras av detta.141 

Detta kan som bekant bero på en allmän sekularisering lika väl som någon annan faktor. Vad gäller 

medborgarskap  konstaterar  Wright  att  en  något  högre  andel  av  de  ”kyrkliga”  hade  svenskt 

medborgarskap än de ”profana”, något som han menar kan ha koppling till mer föreningsaktivitet i 

Sverige, vilket har resulterat i att de ”på något sätt är mer integrerade, etablerade, i Sverige” 142. Om 

politisk tillhörighet konstaterar han att skillnaden mellan ”profana” och ”kyrkliga” är marginell, 

men med en något större andel center/högersympatisörer bland de ”kyrkliga”. Identifikationen inom 

vänstern är enligt honom stabil bland båda grupperna, vilket han menar avspeglar invandrargruppen 

som helhet.143

Han har även tittat på uppfattningen av att uppleva sig som ”andra klassens medborgare” i vissa 

sammanhang. Här fann han inga skillnader mellan de två grupperna, däremot var det tydligt att en 

större andel ibland, ofta eller regelbundet känt sig mindervärdiga gentemot infödda svenskar.144

Vad gäller attityderna mot infödda svenskar pekar resultaten på att de ”kyrkliga” var mer 

positivt inställda.145 Detta skulle kunna tolkas som att integrationen inom denna grupp nått något 

längre, men inga tydliga indikationer på detta finns i Wrights diskussion kring attityder. 

Språket  anges  i  många  sammanhang  som  en  viktig  nyckel  till  integration.  I  Wrights 

undersökning kunde inga större särskiljande drag finnas mellan ”profana” och ”kyrkliga” i detta 

hänseende.  Vad  han  däremot  konstaterar  är  att  det  finska  språket  hade  en  stark  ställning  i 

församlingsarbetet och därmed aningen starkare ställning bland de ”kyrkliga”.146

Wrights undersökning är baserad på ett omfattande enkätmaterial som insamlats under två 

tillfällen,  först  1985  och  sedan  1993,  samt  med  kompletterande  intervjuer  1985  och  1986. 

Sammanlagt blev 710 enkäter besvarade och medtagna som underlag för licentiatsuppsatsen. Som 

även Wright påpekar är materialet inte representativt för finska invandrare i Sverige i allmänhet, 

men däremot menar han att det är relevant för de frågor han undersöker.147

Sammanfattningsvis visar Wrights intervjumaterial få skillnader som kan peka direkt på en 

underlättad  integration  till  följd  av  kyrkligt  engagemang.  Antydningar  finns  i  enkätmaterialet 

140 Wright, Veikko. 1999. Migration och religion. S.  79–81. 
141 Ibid., s. 89
142 Ibid., s. 95f.
143 Ibid., s. 96.
144 Ibid., s. 97.
145 Ibid., s. 98f.
146 Ibid., s. 100–103.
147 Ibid., s. 134f.
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exempelvis  kring  attityderna  gentemot  infödda  svenskar,  vilket  skulle  kunna  innebära  mer 

interaktion med det svenska samhället, men inga direkta slutsatser om detta kan dras. En annan 

intressant observation är att finskans ställning bland de ”kyrkliga” var starkare än bland övriga, 

vilket skulle kunna antyda motsatsen till att verksamheten bidrar till integration, om man förutsätter 

att integrationen är kopplad till viljan att använda det svenska språket. Ser man däremot stärkandet 

av den egna (finska) identiteten som en nyckel till ökad interaktion med samhället i det nya landet 

blir det troliga resultatet det motsatta.

I skriften Invandrares medlemskap i Svenska kyrkan redogör Göran Gustafsson för hur stor 

del av olika invandrargrupper som var medlemmar i Svenska kyrkan 1985 (data framtogs under 

perioden oktober 1985 till januari 1986).148 Gustafsson påpekar att kyrkomedlemskapet i Finland 

1983 (i den evangelisk-lutherska kyrkan) var lägre än i Sverige (89,8%) och antyder därmed att 

detta kan ha följt med till Sverige. Vad gäller de regionala variationerna i medlemskap i kyrkan i 

Sverige  konstateras  att  medlemskapsgraden  var  betydligt  lägre  i  storstadslänen  (Stockholm, 

Göteborg/Bohuslän och Malmöhus län) än i andra invandrarlän (exemplifierat med Västmanland, 

Södermanland  och  Älvsborg).  Bland  finska  immigranter  utan  svenskt  medborgarskap  var 

medlemskapsandelen lägst såväl i storstadslänen som i de exemplifierade invandringslänen (44% 

respektive  64%) och bland immigranter  med medborgarskap var  samma siffror  betydligt  högre 

(73% i storstadslänen och 89% i ”invandrarlänen”). Gustafsson noterar även en stor skillnad mellan 

Göteborg och Bohuslän jämfört med Stockholms län i andelen medlemmar i Svenska kyrkan. Han 

föreslår att denna skillnad kan bero på den finska församlingen i Stockholm, vars motsvarighet inte 

finns i Göteborg.149 Detta förklarar dock inte varför Malmöhus län uppvisar siffror som är i princip 

identiska  med  de  i  Stockholms  län.  Något  särskiljer  Göteborg/Bohuslän  från  de  övriga 

storstadslänen i detta hänseende, men Gustafsson identifierar inte vad detta är.

Magdalena Jaakkola beskriver också den finska invandrargruppens religiösa organisering i 

Sverige.  1981  fanns  inom  Riksförbundet  för  Finskspråkigt  Församlingsarbete  (RFF)  72 

medlemsorganisationer, varav 61 var församlingskretsar eller liknande. Utöver detta menar Jaakkola 

att förbundet höll kontakt med cirka 40 orter där finskspråkigt församlingsarbete fanns. Sammanlagt 

fanns det enligt Jaakkolas redogörelse 110 finskspråkiga församlingskretsar i landet.150

Jag  har  valt  att  inkludera  Wrights  intervjumaterial  samt  Gustafssons  statistik  över 

medlemskap i Svenska kyrkan och Jaakkolas redogörelse för konkret inomkyrklig organisering, för 

att visa på att religionen kan ha haft en betydelse för den politiska integrationen på en ort. Dess  

betydelse  beror  givetvis  på  de  lokala  förhållandena och omfattningen samt  delaktigheten  i  den 

148 Gustafsson, Göran. 1987. Invandrares medlemskap i Svenska kyrkan. S. 2.
149 Ibid., s. 10.
150 Jaakkola, Magdalena. 1983. Sverigefinländarnas etniska organisationer. S. 88f.
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kyrkliga verksamheten just där, men det är en faktor som bör beaktas i studien av den politiska 

integrationen. Wright visar på olika faktorer som exempelvis attityder,  vilka kan variera mellan 

kyrkobesökare och personer som inte deltar i kyrklig verksamhet, samt vissa variationer i politiska 

sympatier mellan dessa två grupper. Det är möjligt att kyrkan spelar en större roll i den politiska 

integrationen på en ort med större andel religiösa immigranter, alternativt på en ort där en finsk 

församling fått fäste. Det är möjligt att variationerna mellan andel medlemmar i Svenska kyrkan 

eller  andra  religiösa  församlingar  har  en  inverkan  på  såväl  den  politiska  integrationen  som 

integrationen generellt på en ort, enligt några av de möjliga faktorer som anförts av Wright. När den 

politiska integrationen studeras kan det på vissa orter även vara relevant att observera hur denna 

skett  inom kyrkofullmäktigeinstitutionen samt hur partierna förhållit  sig till  invandrarkandidater 

inom denna,  i  synnerhet  om orten  haft  en  omfattande  finskspråkig  verksamhet  inom Svenska 

kyrkan eller någon annan religiös församling. Påverkar den kyrkliga verksamheten immigranternas 

integration  (eller  icke-integration)  kan  den  ses  som  en  del  i  en  orts  politiska  ekonomi  i 

integrationshänseende.

3.6 Lokal invandrarpolitik

Paula  Rodrigo  Blomqvist  har  undersökt  hur  en  enskild  ”invandrarpolitisk”  fråga 

(finskundervisningen) har behandlats och hanterats i fyra kommuner med finskspråkig befolkning: 

Borås,  Eskilstuna,  Fagersta  och  Gnosjö.  Fokus  ligger  på  hur  mobiliseringen  av  olika  aktörer 

bidragit  till  de  varierande  utfallen  i  de  undersökta  kommunerna.151 I  Borås  fall  konstaterar 

Blomqvist att den pådrivande kraften för hemspråksklasser var ett tiotal ”aktivister” i föreningar 

och kommunfullmäktige, samt att intresset fanns inom hela den etniska gruppen, dock inte med 

fullständig  samsyn.  Införandet  av  hemspråksklasser  var  inte  heller  kopplat  till  någon  specifik 

politisk majoritet.  Med andra ord var  frågan sett  ur partipolitisk synvinkel  inte  ideologisk.  För 

staden visar Blomqvist på en utveckling av finskundervisningen i tre faser: framgång (temporära 

genomgångsklasser  för  sverigefinska  barn  motiverade  med  en,  om  än  ej  erkänt  sådan, 

assimilationistisk argumentation samt hemspråksklasser),  stagnation (hemspråksklasser  realiseras 

aldrig  i  högstadiet  trots  motioner  i  kommunfullmäktige  och  föreningars  påtryckningar)152 samt 

avveckling  (minskat  elevunderlag  och  oro  för  neddragning  i  hemspråksundervisningen  ger 

etablering av en friskola som dock endast höll verksamhet under fem år i början av 1990-talet  och 

kommunal avveckling av hemspråksklasserna som slutfördes år 2000).153

Blomqvist  konkluderar  i  fråga  om  Borås  att  kommunledningens  avsikt  aldrig  var  ”att 

151 Blomqvist, Paula Rodrigo. 2005. Närvarons politik och det mångetniska Sverige. S. 101, 105.
152 Ibid., s. 113–129.
153 Ibid., s. 129–36.
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särorganisera  de  sverigefinska  eleverna  i  syfte  att  bevara  och stärka  deras  etniska  identitet”.154 

Hemspråksklasser må ha setts  som en väg mot detta,  men kommunledningens linje  menar  hon 

motiverades  av  assimilationssträvanden.  För  de  finskspråkigas  del  menar  hon  att  strategin  om 

inkorporering vidhölls tills man kände sig nödgad att anta en separatistisk strategi (genom skapande 

av friskolan), vilken dock inte höll.155

Processen i Eskilstuna liknar den i Borås, men det fanns vissa skillnader. Även här inrättades 

finskspråkiga förberedelseklasser och hemspråksklasser på låg- och mellanstadiet, dock realiserades 

detta  ej  på  högstadiet.  Stagnationsprocessen  beskrivs  för  Eskilstunas  del  som  att  bristande 

elevunderlag och stora pendlingsavstånd motiverade sammanslagning till vanliga skolklasser. Ett 

särdrag i Eskilstunas fall är bildandet av Invandrarpartiet, som under en kort tid drev frågan om 

hemspråksklasser,  dock utan valframgångar  vilket  ledde till  dess upplösning.  Skillnaden mellan 

Borås och Eskilstuna menar Blomqvist är att den Sverigefinska friskola som bildades i Eskilstuna 

levde kvar och utökade sin verksamhet  till  att  omfatta  hela  grundskolan.  Precis  som för  Borås 

konstaterar hon att partipolitiken inte var central för finskundervisningen i Eskilstuna. Skillnaden 

mellan  Eskilstuna  och  Borås  ligger  i  att  man  i  Eskilstuna  lyckades  med  att  byta  till  en 

separationsstrategi utan att friskolan lades ner.156

Blomqvist visar att situationen i Fagersta och Gnosjö skilde sig markant från den i tidigare 

nämnda kommuner. I Fagersta var den grupp som agerade i frågorna splittrad i två falanger, en 

assimilatorisk och en integrationspolitiskt inriktad falang. Blomqvist identifierar dock inga tydliga 

partipolitiska skiljelinjer i frågan. I Fagersta inrättades förberedelseklasser inför lågstadieklasserna, 

men därefter skedde stagnation: avslag för förberedelseklasser för mellanstadiet motiverades med 

lågt elevunderlag samt att åtgärderna inför lågstadieklasserna ansågs vara tillfälliga. Avvecklingen 

skedde därefter med motiveringen att elevunderlaget var otillräckligt.157

I Gnosjö aktualiserades frågan aldrig kommunpolitiskt. Enligt Blomqvist grundade sig detta 

dels i en splittring inom den finska gruppen, där ett fåtal individer drev frågan och andra motsatte 

sig  särskilda  klasser.  Frågan drevs  inte  heller  av  den Sverigefinska  föreningen på  orten,  vilket 

innebar att möjligheterna för uppförande på dagordningen var små.158

Hans  Mahnig  diskuterar  relationer  mellan  minoritet  och  majoritet  i  relation  till  hur 

invandrarpolitik formulerades i Paris, Berlin och Zürich. Hans grundläggande infallsvinkel är att 

denna har formats uppifrån och ned, snarare än nedifrån och upp. En förklaring till detta ges i att 

immigranter och minoriteter inte har varit i ett läge att driva sina krav från en styrkeposition. En 

154 Blomqvist, Paula Rodrigo. 2005. Närvarons politik och det mångetniska Sverige. S. 136–140.
155 Ibid., s. 140–145.
156 Ibid., s. 147–179.
157 Ibid., s. 181–194.
158 Ibid., s. 194–197.
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annan förklaring föreslås vara att  politiska partier har tvekat att  driva en egen linje i frågan av  

valtaktiska skäl. Mahnig menar att invandrarfrågan tas upp först när den börjar uppfattas som ett 

hot.159 Han ställer så frågan om det finns en skillnad mellan den lokala och centrala nivån när det 

gäller att anpassa politiken efter immigranters önskemål och frågar sig även om det finns större 

möjligheter för immigranter att föra fram sina krav på lokal nivå. Målsättningen är att undersöka 

hur och i vilken form immigranternas situation blev uppmärksammad i undersökta städer samt vem 

som var pådrivande för att väcka frågan.160

Mahnig  visar  på  skillnader  mellan  städerna  i  hur  frågan belysts  och  politiserats  i  olika 

skeden beroende på de lokala politiska förutsättningarna. Exempelvis gjorde hög koncentration av 

immigranter i vissa stadsdelar att frågan väcktes i samtliga städer. I Berlins fall påpekar Mahnig att 

förändringar i synen på immigranter, från att ha betraktats som tillfällig arbetskraft till att ses som 

permanent bosatta, drivit på en omflyttningspolitik.161 I fråga om Paris pekar han på centralstyrets 

inverkan i  och med Paris position som huvudstad.162 Ett  annat exempel på vad som kan forma 

invandrarpolitiken  i  en  stad  tar  Mahnig  från  Zürich,  där  ett  politiskt  parti  försökte  politisera 

upplevda sociala  problem till  följd  av migration,  medan stadens borgmästare  sökte  avpolitisera 

dem.163

Sammanfattningsvis konstaterar Mahnig att det är tveksamt om lokala myndigheter är mer 

inriktade på att tillgodose immigranters önskemål än centrala. Han drar slutsatsen att de tre städerna 

har gemensamt att de politiska partierna inte med kraft försökt stärka immigranters inflytande och 

att  immigrantorganisationer  i  sin  tur  varit  för  svaga  för  att  med  kraft  agera.  Vad  beträffar  de 

politiska  aktörerna  menar  Mahnig  även  att  de  i  huvudsak  bedrivit  en  politik  av  exkludering 

gentemot immigranterna, men att det finns tendenser som tyder på att immigranter trots detta i allt 

högre grad blir betraktade som medborgare i städerna.164

Som Paula Rodrigo Blomqvist och Hans Mahnig visar beror utfallet och framgången med 

invandrarpolitiska initiativ samt inriktningen på integrationspolitiken på de lokala förutsättningarna. 

Det  är  således  fruktbart  att  undersöka framträdande karaktärsdrag  i  en kommun och hur  dessa 

inverkar på invandrarpolitiken. Att  undersöka en eller  flera invandrarpolitiska frågor och dessas 

behandling inom den kommunala organisationen är något som kan företas inom ramen för den 

föreslagna avhandlingen. Blomqvist visar att det lokala utfallet beror på vilka drivkrafter som finns 

159 Mahnig, Hans. 2004. The Politics of Minority-Majority Relations. I Pennix et al. (red.). Citizenship in European 
cities. S. 18.

160 Ibid., s. 19.
161 Ibid., s. 23–27.
162 Ibid., s. 19–23.
163 Ibid., s. 27–31.
164 Ibid., s. 32f.
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i kommunen, samt vilka strategier som företas för att hantera frågorna. Med andra ord är de sociala 

relationerna  och  rådande  hegemonier  i  en  kommun  i  högsta  grad  relevanta  för  den  lokala 

invandrarpolitikens  utveckling.  Det  finns  som  Blomqvist  påvisat  genom  att  beskriva  de  olika 

utvecklingarna i olika kommuner i fråga om den invandrarpolitiska frågan finskundervisning en 

betydande möjlighet till handlingsutrymme på lokal nivå. Majoritetsgruppens agerande i frågan bör 

också betonas och ses som beroende av de lokala förutsättningarna och immigranternas politiska 

integration. Interaktionen mellan majoritetsgrupp och minoritet(er) på orten är en relevant faktor i 

formandet av den lokala politisk ekonomi. Mahnigs undersökning visar att det finns en koppling 

mellan den centrala och lokala integrationspolitiken, men att möjligheterna för invandrargrupper att 

agera kan vara större på lokal nivå. Styrkan i den etniska organiseringen på lokal nivå är relevant 

för  att  förstå  det  etniska  aktörskapet.  Detta  har  relevans  för  den  föreslagna  avhandlingen:  en 

förståelse för en immigrantgrupps aktörskap inom en lokal politisk ekonomi och gruppens politiska 

integration  förutsätter  att  den  lokala  sfären  invandrarföreningar  samt  den  kommunala 

invandrarpolitiken undersöks.

3.7 Sammanfattning av forskningsläget

I detta avsnitt har forskning kring immigranters aktivitet på olika samhälleliga arenor diskuterats. 

Fokus har lagts på tidigare forskning kring politiskt och fackligt engagemang samt verksamhet i 

invandrarföreningar,  inom  folkbildning/bildningsförbund  och  kyrklig  verksamhet.  Det  ska 

poängteras  att  dessa  är  några  av  de  arenor  som  den  föreslagna  avhandlingen  kan  komma  att 

undersöka i fråga om politisk integration. Tidigare forskning kring invandrare i politiken har visat 

att  de  lokala  förutsättningarna  har  en  avgörande  betydelse  för  graden  av  politisk  integration. 

Varierande röstningsbeteende beroende på bland annat klasstillhörighet och etnicitet/nationalitet har 

påvisat betydelsen av att de sociala relationerna utgör en viktig del i en analys av immigranters 

verksamhet  i  den  politiska  sfären.  Vidare  har  forskningen  visat  att  majoritetsgruppens 

förhållningssätt och agerande gentemot immigranter och minoriteter i politiken har betydelse för 

den politiska integrationen och möjligheterna till framgång i den.

Fackligt  engagemang är  en annan sektor  som har  berörts  i  förhållande till  immigranters 

politiska integration. De studier som nämnts här har konstaterat att det funnits ett stort intresse i den 

socialdemokratiskt ledda fackföreningsrörelsen för att  få med invandrare som medlemmar,  men 

liten möjlighet för dessa att nå inflytande inom organisationen. Den socialdemokratiska dominansen 

över LO och dess medlemsförbund gör att länken mellan den fackliga och politiska integrationen är 

mycket relevant.

Studier  kring verksamheten i  invandrarföreningar  har  visat  att  föreningarnas  riksförbund 
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haft  betydelse  i  fråga  om  mobilisering  på  nationell  nivå  för  olika  frågor,  bland  annat  i 

informationsinsatser  inför ”det  första  invandrarvalet” 1976. Avsnittet  om invandrarföreningarnas 

verksamhet har visat på en omfattande etnisk organisering inom den finska invandrargruppen, samt 

att  denna grupp inte är homogen i organiseringen. Som exempel på olika delar av gruppen har 

finländare, finlandssvenskar, kareler, ingermanländare och romer nämnts. Detta innebär att olika 

intressen inom grupperingen ”finska invandrare” kan komma att bli relevanta för komparation i den 

föreslagna avhandlingen.

Tidigare  studier  kring bildningsförbunden och folkbildningen har  visat  på betydelsen av 

samlingsplatser  för  organisering  av  verksamhet.  Samlingsplatser  har  visats  vara  viktiga  för 

organisering på klassmässig grund, och det blir därför ett ämne för den föreslagna avhandlingen att 

diskutera om samlingsplatser har samma betydelse för etnisk organisering. Det har även påvisats att 

studieförbunden tagit en aktiv roll i mobiliseringen inför val, som exemplifierat i Hammars studie 

om valet  1976. Frågan är hur ideologiskt motiverad studieförbundens verksamhet på lokal nivå 

varit. Det är ett ämne som kan utforskas i den föreslagna avhandlingen. 

Studier kring immigranters religiösa verksamhet har påvisat att detta är en möjlig arena som 

bidrar  till  politisk  integration.  Undersökningarna  har  visat  på  en  omfattande  finskspråkig 

församlingsverksamhet i Sverige, men även på en regional variation i anslutning till kyrkan bland 

finska immigranter.  Detta visar åter på möjligheten till  lokal variation och vikten av studier av 

lokalsamhällets specifika förutsättningar.

Slutligen  har  jag har  även beskrivit  forskning kring invandrarpolitiken  och hur  den kan 

komma till  uttryck.  Undersökningarna har visat  att  de lokala förutsättningarna är betydande för 

utfallet i drivandet av invandrarpolitiska frågor. Det beror på styrkan i den etniska organiseringen 

samt de strategier som företas. Lokal hegemoni och sociala relationer har med andra ord betydelse 

för  realiserandet  av  etniska  minoriteters  krav.  Studierna  har  även  visat  på  den  centrala  nivåns 

agerande ofta följs av den lokala nivån.

4. Teoretiska utgångspunkter

I  detta  avsnitt  presenteras  teoretiska  koncept  som  kan  anses  vara  av  vikt  för  den  föreslagna 

avhandlingen. Avsnittet har två huvudsakliga delar:  I den första delen presenterar jag på generell 

nivå det grundläggande teoretiska ramverk som avhandlingen avses vila på. Här beskrivs begreppet 

politisk ekonomi och hur relationerna inom en sådan kan ta sig uttryck i hegemoniförhållanden 

samt  hur  dessa  kommer  till  uttryck  i  klass-,  genus-,  etnicitets/nationalitets-  och 

generationsrelationer.  Dessa  utgångspunkter  kan  nyttjas  i  studier  av  andra  företeelser  än 

immigranters  politiska  integration.  Det  grundläggande  teoretiska  ramverket  avses  dock  i  den 
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föreslagna  avhandlingen  operationaliseras  i  studiet  av  den  politiska  integrationen  av  finska 

immigranter.  Därför  presenteras  i  den  andra  delen  teoribildning  kring  politisk  integration  och 

politisk aktivitet som kan vara fruktbar att använda i den föreslagna avhandlingen.

4.1 Politisk ekonomi

Johan Svanberg definierar i sin avhandling om esterna på Svenska Stålpressnings AB i Olofström 

termen politisk ekonomi och menar att ”den övergripande tanken med begreppet [...] är [...] att ett 

samhälles  ekonomiska  strukturer  inte  kan  studeras  utan  en  analys  av  de  politiska 

maktförhållandena,  och  vice  versa.  Politik  och  ekonomi  ska  betraktas  som  två  storheter  som 

ömsesidigt  påverkar  varandra.”165 För  att  beskriva  interaktionen  mellan  det  politiska  och 

ekonomiska  etablissemanget  på  en  ort  använder  även  Jimmy  Engren  begreppet,  vilket  sedan 

kopplas  till  framväxten av ett  klass-  och etnicitetsbaserat  etablissemang. Maktrelationen mellan 

ekonomiskt och politiskt etablissemang kommer med andra ord till uttryck i de sociala relationerna 

klass och etnicitet.166 

Svanbergs  definition  avser  jag  använda  i  den  föreslagna  avhandlingen  för  att  beteckna 

interaktionen mellan det politiska och det ekonomiska etablissemanget i Katrineholm, med tillägget 

att även de sociala relationerna klass, genus, etnicitet och generations betydelse och uttryck belyses. 

I den föreslagna avhandlingens fokus inkluderas också hur förhållandena inom den lokala politiska 

ekonomin  präglar  immigranternas  möjligheter  till  politisk  integration.  Jag  menar  att  inom den 

politiska  ekonomin  kan  även  räknas  de  organisationer  som  på  något  sätt  spelar  en  roll  för 

interaktionen och maktrelationerna mellan den ekonomiska och politiska sfären. Sambandet mellan 

den  ekonomisk-politiska  interaktionen  och  möjligheten  till  eller  förutsättningar  för  politisk 

integration  avses  därmed  undersökas.  Maktbalansen  inom den  politiska  ekonomin  kommer  till 

uttryck i rådande lokala hegemoni(er). Exempelvis kan vi tänka oss en situation där klassamarbete 

tillämpas  och  en  socialdemokratisk  hegemoni  råder,  vilket  i  sin  tur  beroende  på  de  lokala 

förutsättningarna  kan leda  en viss  typ av  utfall  i  fråga  om möjligheter  till  och  faktisk politisk 

integration. Hegemonibegreppet diskuteras och definieras i följande sektion.

4.2 Hegemoni

Marion Leffler definierar hegemoni som teoretiskt begrepp utifrån Antonio Gramscis tankar kring 

detsamma. I Gramscis innebörd betyder begreppet att ”den härskande klassen, borgerskapet, [i de 

utvecklade industriländerna] inte [använder sig av] tvång för att upprätthålla sin position, annat än i 

165 Svanberg, Johan. 2010. Arbetets relationer och etniska dimensioner. S. 170.
166 Engren, Jimmy. 2007. Railroading and labor migration. S. 33.
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kristider. Under normala förhållanden söker den att erhålla de underordnade klassernas samtycke”. 

Centralt i detta sökande efter samtycke är att denna klass' världsuppfattning framställs som ”den 

naturliga och allmängiltiga”. Det finns dock även en växelverkan åt det andra hållet som innebär att 

”borgerskapet i sin världsbild också upptar vissa folkliga föreställningar”. Med andra ord måste den 

härskande klassen i vissa hänseenden närma sig icke härskande gruppers föreställningsvärld. Denna 

världsbild förmedlas sedan genom det civila samhällets institutioner (som här exemplifieras med 

massmedier,  kyrka  och  skolor).  När  den  härskande  klassens  världsbild  accepteras  ”av  de 

underordnade klasserna uppnår [den] hegemoni, dvs ett nationellt ledarskap”.167

Leffler påpekar att ”den hegemoniska dominansen […] inte [kan] vara total” då den ”bygger 

på  samtycke  från  de  underordnade  klasserna”  och  vidare  att  den  ”hela  tiden  [måste]  förnyas, 

återskapas och försvaras. Den kan också utmanas och begränsas”.168

Leffler relaterar även hegemonibegreppet till andra begrepp som kultur och ideologi. När det 

gäller  ideologi  menar  hon  att  en  ”hegemonisk  ideologi  [inte  är]  'konservativ',  'liberal'  eller 

'socialistisk',  utan  består  av  dominerande  värderingar,  idéer,  föreställningar  som  av  de  flesta 

människor  i  ett  givet  samhälle  och  i  en  given  historisk  situation  upplevs  som  självklara  och 

naturliga,  som verklighet”.  Detta  innebär  att  ”en  hegemonisk  ideologi”,  enligt  Leffler,  ”har  en 

artikulerad nivå som består av såväl äldre, traderade världsåskådningar […] som samtida och nya 

formuleringar”. Den innehåller även de värderingar som av de flesta betraktas som självklarheter, 

med  andra  ord  ”en  samhällelig  mentalitet”  eller  ”det  kitt  som håller  nationen  samman”.  Som 

förmedlare av ideologi betecknar Leffler utifrån Gramscis resonemang de intellektuella. Gramscis 

definition  av  organiska  intellektuella,  som  avviker  från  den  ”traditionella”  definitionen  av 

intellektuella tas också upp av Leffler. Med traditionellt intellektuella räknas yrkesgrupper såsom 

författare och forskare som betecknas som klasslösa, till skillnad från organiska intellektuella som 

”kan ha vilket yrke som helst inom sin sociala klass. De är medvetna om sin position inom en social  

kontext och sin klasstillhörighet. Borgerlighetens organiska intellektuella formulerar den ledande 

samhällsklassens hegemoniska strävanden.”169

När det gäller kulturen menar hon att den kan ses som möjligen den viktigaste delen ”av den 

hegemoniska processen”. Mot bakgrund av detta definieras kultur som ”en (mer eller mindre stor) 

grupp människors likartade hållning till livet”, vilket inkluderar ”deras gemensamt omfattade idéer 

och attityder, kunskaper, värderingar, trosföreställningar o s v och de sätt på vilka dessa överförs – 

genom  symboler,  riter,  tecken,  vanor  och  seder,  i  umgängesformer  och  genom  språklig 

167 Leffler, Marion. 1999. Böcker, bildning, makt. S. 52f. Hänvisat till Gramsci, Antonio. 1967. En kollektiv  
intellektuell. S. 32, 150–151, 240–246, 261–268, 272–276.

168 Ibid., s. 53.
169 Ibid., s. 57–59.
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kommunikation”.170 Leffler  definierar  även  kulturen  som  ”en  process  snarare  än  en  statisk 

företeelse”  eftersom  ”[d]en  både  övertas  och  förändras  av  individer  och  kollektiv”.  

Hegemonibegreppet  ställs  som  överordnat  till  kulturen  och  med  dess  ”hjälp  kan  man 

analysera,  hur  kultur  organiseras  i  en  skiftande  process”  samt  ”hur  och  när  förändringar  är 

möjliga”.171 Leffler pekar slutligen på hur ”[h]egemonin utvecklas och kommer till  uttryck” och 

menar att detta sker ”i de sociala relationerna”. Som exempel på framträdande sådana tar Leffler 

upp ”klassrelationer, könsrelationer, etniska relationer och relationen mellan generationer.”172 Inom 

dessa  sociala  relationer,  menar  Leffler,  ”utvecklas  en  människosyn”  som inkluderar  moral  och 

möjligheter till personlig utveckling och bildande av en position inom det rådande samhället. Dessa 

föreställningar och praktiker innefattar även synen på statens omfattning, befogenheter och relation 

till  samhället,  vari  ”synen  på  traditioner  och  historien  [spelar]  en  viktig  roll”.  Hon  menar  att 

traditioner kan åberopas såväl som incitament för förändring som i ett konservativt syfte.173

Hegemonibegreppet kan relateras till  migrationen på flera sätt. En migrationsprocess kan 

sätta  igång en  samhällsförändring  som leder  till  ett  skifte  i  och  en  utveckling  av  den rådande 

hegemonin  i  ett  samhälle.  Hur  människosynen,  eller  synen  på  staten  (eller  i  den  föreslagna 

avhandlingens fall  de kommunala institutionerna)  i  den rådande hegemonin tar  sig  uttryck kan 

exempelvis ha stor betydelse för immigranters politiska integration. 

Jimmy Engren betonar i sin avhandling  Railroading and labour migration att hegemonin 

inte  bara  kan  komma  till  uttryck  inom  klassrelationer,  utan  pekar  även  på  etniska  relationers 

betydelse i fråga om maktförhållanden. Han menar att den hegemoniska processen i fråga om klass i 

ett samhälle inte behöver vara samma process som den för etnicitet, exemplifierat bland annat i att 

kontrollen över produktionsmedlen inte var kopplad till den hegemoniska position som en etnisk 

grupp hade. Snarare var det enligt Engren så att kontrollen över industrikapitalismens utveckling i 

USA berodde  på  kontrollen  över  samhälleliga  institutioner  som  förutsättning.  De  samhälleliga 

institutionernas kulturella kodifiering, menar Engren, berodde på anpassningen till en viss etnisk 

grupp  och  resulterade,  i  det  amerikanska  samhälle  han  studerat,  i  att  den  anglo-amerikanska 

bourgeoisin fick en framträdande position gentemot andra grupper inom bourgeoisin, via kontrollen 

över  institutionerna.  Därmed  blev  den  anglo-amerikanska  gruppen  också  normen  jämfört  med 

övriga etniska grupper i USA.174

Hegemonin kan ses som ett uttryck för dominans inom den politiska ekonomin på en ort och 

avgör  i  utsträckning  maktförhållanden  i  mellanmänskliga  relationer.  I  förklaringen  av  politisk 

170 Leffler, Marion. 1999. Böcker, bildning, makt. S. 60.
171 Ibid., s. 61.
172 Ibid., s. 61f.
173 Ibid., s. 62f.
174 Engren, Jimmy. 2007. Railroading and labor migration. S. 57f.
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integration  eller  brist  på  sådan  i  ett  lokalsamhälle  kan  rådande hegemoniförhållanden  spela  en 

avgörande roll.

Tidigare  studier  har  i  huvudsak  diskuterat  hegemonin  som  den  kommer  till  uttryck  i 

klassrelationer.  Leffler  påpekar  dock att  hegemoni kan komma till  uttryck även i  andra sociala 

relationer. Engren har breddat denna diskussion till att även studera konstruktionen av hegemoni på 

etnisk  grund,  och  påpekat  att  såväl  klassmässiga  som etniska  hegemonier  kan  förekomma och 

växelverkande avgöra maktrelationer. Min målsättning är att i den föreslagna avhandlingen studera 

hur  hegemonin  kommer  till  uttryck  när  det  gäller  såväl  klass-,  genus-,  generations-  och 

etniska/nationalitetsbaserade relationer och hur dessa relationer samt rådande lokala och centrala 

hegemonier formar och omformar ett lokalsamhälle.

4.3 De sociala relationerna

För att gå ner på djupet i vad som främjar eller hindrar politisk integration menar jag att det är 

viktigt att  påvisa hur rådande hegemoniförhållanden kommer till uttryck i de sociala relationerna. 

Min avsikt i den föreslagna avhandlingen är att beskriva vilken betydelse rådande hegemoni, som 

den tar sig uttryck i och påverkas av de sociala relationerna klass, genus, etnicitet/nationalitet och 

generation, har  för  den  politiska  integrationen  av  immigranter. I  detta  avsnitt  definieras  och 

diskuteras därför dessa fyra framträdande sociala relationstyper.

4.3.1 Klass

Klassbegreppet varit centralt inom många forskningsinriktningar under lång tid. Jag vill hävda att 

begreppet är av relevans för studier kring politisk integration och annan forskning även idag, sett 

utifrån ett flertal synvinklar. Inom forskning kring migranters verksamhet i det nya landet finns 

många  klassrelaterade  infallsvinklar.  Vad  gäller  klassbakgrund  har  vi  exempelvis  migrantens 

bakgrund i hemlandet kontra migrantens klassposition i det nya landet.

En annan aspekt av klass i relation till migration är hur klasstrukturerna skiljer sig åt mellan 

hemlandet och det nya landet. När en person väljer (eller tvingas) att migrera kan också upplevelsen 

av klassförhållandena i det nya landet skilja sig jämfört med de i  hemlandet. I relation till  den 

föreslagna  avhandlingens  ämne  är  det  av  intresse  att  se  hur  klass  påverkar  den  politiska 

integrationen, såväl i fråga om politisk tillhörighet som möjligheter att delta i politiken.

Erik  Olin  Wright  pekar  på  att  klassanalys  bygger  på  ett  flertal  relevanta  koncept: 

klasstruktur,  klasskamp,  klassformation  och  klassmedvetenhet.  I  den  klassanalys  han  förordar 

menar han att det är centralt att inte bara förstå klasstrukturen, utan att förstå ”the interconnections 
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among all these elements and their consequences for other aspects of social life”.175 

Den traditionellt  marxska  klassanalysen menar  Wright  kan definieras  genom kopplingen 

mellan ägandeförhållanden och exploatering.176 Med andra ord menar Wright att Karl Marx analys 

av  samhället  ger  en  uppdelning  i  tre  huvudsakliga  klasser:  kapitalisterna  (ägare  av 

produktionsmedlen  och  köpare  av  arbetskraft),  arbetarna  (säljare  av  arbetskraft  i  avsaknad  av 

kontroll över produktionsmedlen) samt småborgare (ägare av produktionsmedel men ej köpare av 

arbetskraft).177 

Wright beskriver även skillnader och likheter mellan Marx' klassanalys och Max Webers. Ett 

gemensamt drag som dessa har  är  att  de ser  kontrollen  över  ekonomiska  tillgångar  som något 

centralt i förståelsen av klassbegreppet.178 En stor skillnad mellan webersk och marxsk klassanalys 

ligger enligt Erik Olin Wright i vikten som fästs vid produktionen. Här menar Wright att marxsk 

klassanalys  lägger  fokus  på  exploatering till  följd  av  relationen  till  produktionsmedlen,  medan 

Weber  lägger  mer  fokus  på  individens  inkomstskapande  verksamhet  på  marknaden  och  hur 

livschanser formas  däri.  Inkomstmöjligheter  för  individen  finns  enligt  den  weberska  modellen 

beroende  på  utbildningsnivå  och  andra  kvalifikationer,  inte  bara  i  kontrollen  över 

produktionsmedlen,  och  det  kan  vara  avgörande  för  en  persons  och  vederbörandes  anhörigas 

klasstillhörighet,179 vilken  baseras  på  individens  klassituation.  Alla  individer  i  samma  (eller 

liknande) klassituation ingår i en viss klass.

E. P. Thompson menar att klass har sin grund i mellanmänskliga förhållanden, och inte kan 

ses som en kategori eller en struktur. Han invänder mot påståendet att klasser kan ses som något 

som existerar utanför verkliga sammanhang eller utan människor. Vidare menar han att två klasser 

inte kan existera oberoende av varandra för att sedan skapa relationer till varandra. Klass är därmed 

något som uppstår  i  relation till  något annat.  Enligt  Thompson är så klass även en markör  för 

identitet.  Han påpekar dock att klassupplevelsen och de klassgemenskaper som skapas i stort är 

kopplade till produktionsförhållandena och individernas position i förhållande till dessa.180

Thompsons  definition  av  klassbegreppet  är  kopplat  till  fler  faktorer  än  relationen  till 

produktionsmedlen.  Att  klass  är  en  markör  för  identitet  kan  skapa  problem vid  analys,  då  en 

identitet inte nödvändigtvis speglar faktiska materiella förhållanden. Det finns även en risk att synen 

på klass som en mellanmänsklig relation utgör ett analytiskt problem, då det finns oräkneligt fler 

mellanmänskliga relationer än det finns människor. Resultatet kan bli att en klass som analysgrupp 

175 Wright, Erik Olin. 1997. Class counts. S. 3.
176 Ibid., s. 17.
177 Ibid., 19
178 Ibid., s. 29.
179 Ibid., s. 31.
180 Thompson, Edward Palmer. 1968 (republished with editions). The making of the English working class. S. 9
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inte får en tydlig avgränsning.

Wright  påpekar  att  problemet med den marxska analysen bland annat  blottläggs  när  det 

gäller  frågan  om  lönearbetande  som  ändå  inte  förefaller  tillhöra  arbetarklassen,  i  många 

sammanhang  omnämnda  som  ”medelklass”.  Differentieringen  mellan  personer  som  inte  äger 

produktionsmedlen  men  ändå  inte  förefaller  vara  arbetarklass  baseras  i  Wrights  analys  på  två 

huvudsakliga  dimensioner:  auktoriteten  inom  produktionen  (arbetsledande  funktioner  och 

positioner kontra ”golvet”) och yrkeskunnande och expertis (specialister avlönas exempelvis bättre 

än arbetskraft utan yrkeskompetens).181 

Wright menar att det finns fördelar med att analysera klass på tre olika nivåer: mikronivån, 

mesonivån och makronivån. På mikronivån inkluderas interpersonella relationer, där individerna 

utgör ”objekten” att studera, men relationerna dem emellan är det som är i fokus. På mesonivån 

menar  Wright  att  vi  finner  de  interpersonella  relationernas  relationer,  vilket  förenklat  innebär 

”organisationer” eller mindre rigida sammansättningar såsom sociala nätverk. Slutligen studeras på 

makronivån  relationerna  mellan  objekt  på  mesonivån  såsom  världssystem  och  internationella 

relationer.  På  mikronivån  finner  vi  individens  klassposition  i  klasstrukturen.  Klasspositionen 

bestäms i sin tur av klassrelationen. Slutligen kan klasstrukturen undersökas på såväl meso-nivån 

som makronivån.182 Wright ger ett praktiskt exempel på detta:

Some capitalist societies […] will have a huge middle class, others a small middle class. The 
size of the middle class is an attribute of society itself and depends upon the specific way in 
which all of the firms of that society are organized and interconnected. […] The size of the 
middle class in the society as a whole will depend upon the specific mix of these kinds of meso-
level employment organizations.183

Inom meso- och makronivån innefattas underliggande strukturer och relationer i de underliggande 

nivåerna.  Detta  kan tyckas  abstrakt,  men Wright  påpekar  att  även ett  studium av relationer  på 

mikronivån kan vara abstrakt, medan ett studium av makronivån kan vara mer konkret: ”Individuals 

are not inherently more concrete than firms or societies, any more than cells are more concrete than 

organisms.”184

I  den  föreslagna avhandlingen behandlas  samtliga  nivåer  i  analysen  av klass,  men även 

övriga  sociala  relationer.  Mikronivån  studeras  eftersom  relationer  mellan  immigranter  och 

majoritetsbefolkning  samt  relationer  mellan  immigranter  inbegrips.  Individernas  aktörskap  och 

relationer  till  varandra  innefattas  av  detta.  Mesonivån  kan  kopplas  till  individernas  kollektiva 

organisering, vari de olika arenor för interaktion såsom invandrarföreningar, fackföreningar eller 

181 Wright, Erik Olin. 1997. Class counts. S. 19.
182 Ibid., s. 374ff.
183 Ibid., s. 378.
184 Ibid., s. 376.
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bildningsförbund  kan  ingå.  På  makronivån  kan  det  ovannämnda  sättas  i  ett  sammanhang  i 

exempelvis en politisk ekonomi eller positionen inom ett ekonomiskt världssystem.

När det gäller  den traditionella polariseringen mellan arbete och kapital (kontrollen över 

produktionsmedlen) menar Wright att en sådan syn på klassindelning kan vara fruktbar i vissa typer  

av undersökningar, men han pekar ut två för analys av klasstrukturer generella problem: Det första 

problemet är hur ”medelklassen” kan placeras inom en klasstruktur och det andra problemet rör 

klasspositionen hos personer som inte är avlönade arbetare.185

Det första problemet, medelklassens position angriper Wright genom att definiera termen 

”medelklass”. Här menar han att personer som lönearbetar, ej kontrollerar produktionsmedlen, men 

ändå  inte  förefaller  tillhöra  arbetarklassen  faller  in.  Wrights  lösning  är  en  tvådimensionell 

uppdelning av gruppen anställda: enligt kunskapsnivå och auktoritet i produktionsprocessen.186 Två 

centrala  variabler  i  detta  är  auktoritet  och  yrkeskunnande  eller  expertis.  I  koppling  till  denna 

uppdelning presenterar  Wright  en typologi  vari  relationen till  produktionsmedlen,  relationen till 

auktoritet, relationen till specialistkunskap inkluderas.187 Denna typologi presenteras i Figur 1.

Figur 1. Erik Olin Wrights utvecklade klasstypologi188
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De tolv positionerna i Wrights utvecklade typologi inkluderar förhållandet till produktionsmedlen, 

såväl  som auktoritet  och  specialistkunskaper.  Detta  placerar  expertdirektören  högst  i  typologin 

bland  de  anställda  och  därmed  närmast  kapitalistklassen  utan  att  vara  en  del  av  den,  medan 

arbetaren  utan  specialistkunskaper  placeras  längst  från  denna.  Typologin  visar  tydligt  på  de 

skiktningar som kan uppstå inom kategorin anställda trots att de förefaller ha samma relation till  

185 Wright, Erik Olin. 1997. Class counts. S. 18f.
186 Ibid., s. 19.
187 Ibid., s. 20–23.
188 Ibid., s. 25. Min översättning.
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produktionsmedlen enligt en enklare modell. Typologin är också tydligare än att endast definiera 

personer i privilegierad ställning bland de anställda som mellanskikt. Typologin förklarar dock inte 

klasspositionen  hos  de  personer  som inte  är  en  del  av  den  avlönade  arbetskraften  eller  ägare. 

Personer kan vara exploaterade till olika grad beroende på familje- och släktskapsband. Situationen 

att en person genom sådana band kan hamna i en mindre exploaterad situation definierar Wright 

som ”mediated class locations” (förmedlade klasspositioner).189 Slutligen tar han upp kategorin som 

benämns som ”underclass” (underklass),  en grupp som ”can be defined as a category of social 

agents  who  are  economically  oppressed  but  not  consistently  exploited  within  a  given  class 

system”.190 Till skillnad från det marxska begreppet trasproletariat avser Wright med detta begrepp 

även grupper som genom andra typer av förtryck eller kuvande snarare ställs utanför än inkluderas i 

det ekonomiska systemet. Ett exempel på detta är de amerikanska ursprungsbefolkningarna under 

1800-talet  som  ställs  utanför  på  ett  sätt  likt  det  för  ungdomen  i  storstädernas  innerområden, 

eftersom kapitalismen inte efterfrågar deras arbetskraft.191

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den marxska definitionen av klasser grundas i 

rent materiella  förutsättningar.  En välutbildad eller  på annat  sätt  meriterad proletär  är  likväl en 

proletär,  då  vederbörande  trots  detta  inte  har  kontrollen  över  produktionsmedlen.  Om  denna 

klassdefinition skulle appliceras på det svenska samhället idag är det troligt att en större del av 

befolkningen än under industrisamhället skulle placeras i ”mellanklasser” eller mellanskikt. Därför 

behövs för undersökningen i den föreslagna avhandlingen en klassdefinition/typologi som tar med 

tjänste- och kunskapssamhälles förutsättningar i beräkningen.

Thompson menar att klass är en relation mellan människor. I detta finns en poäng i och med 

att det inte skulle kunna finnas klasser om det inte fanns människor samt att det inte skulle kunna 

existera endast en klass och inga andra. Mot bakgrund av detta har jag valt att beteckna klass som 

en typ av social relation. Däremot finns det inte någon anledning att inte se klass även som en 

kategori och/eller struktur. Klass innebär som nämnts vissa mönster som individer förhåller sig till. 

Wrights exempel på förmedlade klasspositioner är ett exempel på hur en individ kan hamna i en 

klassposition av strukturella orsaker (exempelvis till följd av biologiska familjeband).

Förtjänsten med den klassiska marxska definitionen som sätter klassposition i relationen till 

produktionsmedlen är dess tydlighet,  klassindelningen i samhället (i  varje fall den huvudsakliga 

motsättningen)  är  baserad  på  rent  materiella  ägandeförhållanden  som inte  kompliceras  särskilt 

mycket av faktorer som utbildning och status. Detta är en förtjänst som bör finnas med även i en 

modernare definition av  klass. Erik Olin Wrights klasstypologi som visades i Tabell 1, samt hans 

189 Wright, Erik Olin. 1997. Class counts. S. 27.
190 Ibid., s. 27.
191 Ibid., s. 29.
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diskussion  kring  förmedlade  klasspositioner  och  underklassens  situation,  tar  dessa  traditionella 

materiella  ägandeförhållanden  i  beaktning  samtidigt  som  privilegierade  positioner  på  basis  av 

kunskap eller auktoritet också belyses. Detta innebär en större användbarhet och ett större djup i 

empiriska studier av individers klassposition än om den traditionella marxska definitionen skulle 

användas för att  beskriva en persons sociala  status.  Avsikten är därmed att  ta med sig Wrights 

typologi till den föreslagna avhandlingen i studiet av den sociala relationstypen klass i relation till 

immigranternas politiska integration. Detta avses ske med Thompsons påpekande att klass utgör en 

mellanmänsklig relation i åtanke.

I  Working-Class  Formation  argumenterar  Aristide  R.  Zolberg  för  tesen  att  variation  i 

utveckling och organisering av ekonomin under den moderna delen av den västerländska historien 

har resulterat i varierande social stratifikation.192 Konstaterandet är att klassformationen ett resultat 

av  lokala  förutsättningar  såsom ekonomisk  sammansättning  och typen av  styrande regim i  det 

område  där  arbetarklassen  formeras.193 Zolberg  varnar  samtidigt  för  att  överdriva  variationen  i 

politisk tillhörighet inom olika delar av arbetarklassen i så kallade ”exceptionalismer”.194 Zolbergs 

slutsatser  är  viktiga  i  och  med  att  de  visar  på  att  nationella  variationer  leder  till  variation  i  

klassformation. Detta kan tydligt kopplas till diskussionen i denna PM, den finska arbetarklassens 

formation, kan det hävdas, har till del skett i Sverige. Relevansen för den föreslagna avhandlingen 

finns även i det att den finska klassformationsprocessen i Sverige kan ha haft andra drag än den 

svenska  samt  den finska klassformationsprocessen  i  Finland,  och därmed innebära att  politiska 

sympatier kopplat till klasstillhörighet varierar mellan länderna, vilket i sin tur påverkar den lokala 

politiska integrationen.

4.3.2 Genus

Genus  är  ytterligare  en  social  relation  som  utgör  en  viktig  del  i  förståelsen  av  lokala 

hegemoniförhållanden och i en analys av den politiska integrationen av immigranter.

Eva Gothlin beskriver i skriften Kön eller genus? hur dessa begrepp använts och definierats 

inom forskningen. I en historisk tillbakablick visar hon att den första åtskillnaden mellan begreppen 

gjordes av den amerikanske psykoanalytikern Robert Stoller, som menade att det hos transsexuella 

finns ”en bristanden överensstämmelse mellan 'gender',  könsidentitet,  och 'sex',  biologiskt kön”. 

Denna distinktion innebar att det biologiska könet inte avgör det sociala könet, en uppdelning som 

fördes vidare inom feministisk teori. Gothlin menar att man ”på en generell nivå kan […] säga att 

192 Zolberg, Aristide R. 1986. How Many Exceptionalisms? I Katznelson et al. (red.). Working-Class Formation. S. 
431.

193 Ibid., s. 455.
194 Ibid., s. 454.
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begreppen  sex/gender  (biologiskt  kön/genus)  i  kvinnoforskningssammanhang  används  för  att 

begreppsliggöra att relationen mellan könen, liksom mäns och kvinnors beteenden, sysslor och vad 

som  anses  'manligt'  eller  'kvinnligt',  inte  är  biologiskt  givet,  utan  socialt  och  kulturellt 

konstruerat”.195 Det är dock viktigt att påpeka att det som definieras som ”inte biologiskt givet” 

ändå har en biologisk grund. Precis som generation är ett mycket svårföreställt begrepp utan det 

biologiska konceptet åldrande, blir konstruktioner av könstillhörighet ett mycket abstrakt koncept i 

den hypotetiska situationen att biologiskt kön inte existerade.

Wuokko  Knocke  diskuterar  teoretiska  och  analytiska  utgångspunkter  kring  invandrade 

kvinnors situation i forskningsrapporten Invandrade kvinnor i lönearbete och fack.  Knocke menar 

att det finns tre centrala dimensioner som rör ”strukturell underordning eller förtryck av invandrade 

kvinnor”:  klass  (”de  är  arbeterskor”),  kön  (”de  är  kvinnor”)  och  ”invandrar-  eller  

minoritetsdimensionen” (”de är invandrare”). Med klassdimensionen menas den exploatering som 

sker av dem i det att de ej äger kontroll över produktionsmedlen och exploateras samt alieneras 

inom produktionen, liksom manliga arbetare. Med ”invandrar- eller minoritetsdimensionen”, som 

kan sägas vara förutsättningen för en person med mot majoritetsbefolkningen avvikande nationalitet 

eller etnicitet,  avses den diskriminering och de risker som tillkommer en arbetare med utländsk 

bakgrund (farligare arbetsuppgifter, sämre betalt, etc.). Slutligen menas att de i egenskap av kvinnor 

är  hänvisade,  på  grund  av  rådande  samhälleliga  ideologi,  till  att  ta  ansvaret  för  hushållet  och 

familjen, med sämre möjligheter till  utbildning, lägre löner och sämre möjligheter att kandidera 

inom  politiken  som  följder.196 Knocke  ansluter  sig  till  uppfattningen  att  ett  samband  mellan 

klassystem och könssystem ligger i att de båda har sin grund i materiella faktorer, hänger samman 

och korsas in i varandra. Hon ansluter sig även till uppfattningen att den könsmässiga assymetrin är 

extra  stark  i  kapitalistiska  länder,  vilket  skulle  innebära  att  ”kapitalets  maktstruktur  ytterligare 

förstärker den manliga maktstrukturen”.197 Knocke anger i  sin bakgrundsdiskussion kring ”tiden 

före invandringen” könsstrukturen i hemländerna som en möjligen influerande faktor till invandrade 

kvinnors situation i det nya landet. För den finska gruppen kvinnors del menar hon att den politiska 

emancipationen kom tidigare än i många andra länder. Vidare pekar hon på att kvinnors yrkesarbete 

var utbrett i Finland betydligt tidigare och i större omfattning än i många andra länder (redan på 

1910- och 1920-talet var 40% av arbetskraften utanför jordbrukssektorn kvinnor), men konstaterar 

att Finland fortfarande på 1980-talet var könssegregerat inom arbetslivet samt att kvinnornas löner 

var lägre än mäns och betydligt färre kvinnor än män återfanns på ledande poster. 198

195 Gothlin, Eva. 1999. Kön eller genus? S. 3f.
196 Knocke, Wuokko. 1986. Invandrade kvinnor i lönearbete och fack. S. 15f.
197 Ibid., s. 19f.
198 Ibid., s. 41f.
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Paulina de los Reyes tar liksom Knocke upp ”dubbla underordningar”, om än i andra ordalag, i sin 

diskussion kring genus och etnicitet. Hon menar att ”frågor om genus och etnicitet inte har varit 

särskilt prioriterade” i svensk genusforskning, och att ”flertalet kvinnoforskare [bortsett] från andra 

underordningsprinciper  än  just  genus”.  De  los  Reyes  menar  att  detta  resulterat  i  en  brist  på 

forskning kring ”strukturella skillnader mellan olika grupper av kvinnor”.199 Hon hävdar även att 

debatten som resulterat i en distinktion mellan socialt (genus) och biologiskt kön medfört att fokus 

lagts på det sociala könet, med resultatet att ”socialt och kulturellt bestämda uttryck av kvinnlighet 

[görs] till universella modeller” vilket leder till ”en etnocentrisk bild av kvinnligheten”.200 De los 

Reyes  ger  så  även  exempel  på  hur  invandrare  som  kategori  avkönats,  bland  annat  i  hur 

arbetskraftsinvandraren ”definieras med invandrarmannen som mått”.201 Arbetskraftsinvandringen 

blir  med andra ord synonym med män,  fastän bilden uppenbart  är  mer komplicerad än så.  Till 

exempel är det,  som nämnts i  bakgrundsavsnittet  om Finland i  denna PM, tydligt att  de finska 

arbetskraftsinvandrarna kom från ett samhälle med en mer agrar karaktär och en annan position 

inom det kapitalistiska världssystemets (semi-)periferi  samt en position närmare sovjetsystemets 

kärna.  Ett  annat  exempel  på  skillnader  som  kan  påverka  genusidentiteter  är  den  tidigare 

rösträttsemancipationen av kvinnor i Finland. Det är därför möjligt att genusidentiteter formats på 

olika sätt i Finland och Sverige. Med andra ord skulle en etnocentrisk bild av kvinnligheten hos 

finska  kvinnliga  immigranter  i  Sverige  kunna  vara  missvisande,  då  den  inte  tar  nämnda 

nationella/samhälleliga/etniska förutsättningar i beaktande.

Avsikten  är  att  i  den  föreslagna  avhandlingen  undersöka  hur  genus  som social  relation 

påverkat den politiska integrationen av immigranter i ett lokalsamhälle. Häri finns även möjligheten 

att  anföra ett transnationellt  perspektiv.  Om förutsättningarna för kvinnors yrkesarbete i  Finland 

varit bättre än i Sverige och den (formella) politiska emancipationen skett tidigare, gör detta att  

finska kvinnors politiska integration kan gynnas, eller blir underordningen av de finska kvinnorna i 

fråga om genus, klass och etnicitet/nationalitet ”tredubbel” (eller ”fyrdubbel” om det rör sig om en 

ung finsk kvinna i fråga om generation)? En fråga är om mönster av överordning/underordning 

förstärks  i  det  nya  landet  eller  om  kvinnors  aktiva  deltagande  i  yrkeslivet  i  Finland  ökar 

benägenheten  för  dessa  till  politisk  integration  i  Sverige.  För  att  koppla  detta  till  Gothlins 

resonemang  om  genus  som  en  konstruerad  könstillhörighet  kan  ett  studium  av  den  sociala 

relationen genus i frågan om politisk integration av immigranter visa om den kulturella och/eller 

sociala  konstruktionen  av  en  könstillhörighet  följer  med  över  nationsgränserna  och  påverkar 

199 de los Reyes, Paulina. 2002. Det problematiska systerskapet. I Maktens (o)lika förklädnader. De los Reyes et al. 
(red.). S. 30f.

200 Ibid., s. 32.
201 Ibid., s. 33.
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verksamheten i det nya landet, eller om de mönster i genushänseende som finns i det nya landet i 

större grad avgör möjligheterna till politisk integration. Att beakta är även om det som de los Reyes 

påpekar finns skillnader i genusidentiteter mellan (finska) invandrarkvinnor i Sverige och kvinnor 

födda i Sverige. Samma skillnader bör också studeras när det gäller finska män som invandrat till 

Sverige  kontra  män  födda  i  Sverige.  Den  föreslagna  avhandlingen  avses  även  undersöka  om 

hegemoniska förhållanden kommer till uttryck i den sociala relationen genus. Exempelvis kan det 

diskuteras  hur  en  eventuell  socialdemokratisk  hegemonisk  kultur  tar  sig  uttryck  och  påverkar 

lokalsamhällets invandrarkvinnor eller -män.

4.3.3 Etnicitet

Som Jimmy Engren påpekar är etnicitet ett svårdefinierat begrepp som har använts på många olika 

sätt. Inom forskningen kring etnicitet pekar Engren ut två olika traditioner, en som är baserad på ett 

antropologiskt perspektiv som utgår ifrån att etniciteten har sin grund i den mänskliga naturen. Ur 

denna synvinkel blir etnicitet ett statiskt begrepp. Den andra traditionen pekar ut etnicitet som något 

mer föränderligt och situationsspecifikt,  där etniska grupper beskrivs ”as groups of interest […] 

where  people  with  a  common  experience  come  together  to  reach  certain  goals”.202 I  sin 

sammanfattning om forskningen kring etnicitet tar Engren även upp en skola som ser etnicitet som 

ett  uttryck  för  ett  förhållande  mellan  grupper.  I  Anthony  Smiths  forskning  menar  Engren  att 

åtskillnad görs mellan ”ethnic categories” och ”ethnic communities”, där det förstnämnda begreppet 

avser en mer vag uppfattning om sammanhållning (det vill  säga identitet),   än det senare,  som 

bygger  på  ”a  sense  of  homeland  and  of  a  common  history”.203 Engren  nämner  även  etniska 

institutioner och hur styrkan på dessa kan vara ett mått på sammanhållning inom en etnisk grupp 

(kategori eller community).204 Denna infallsvinkel kan vara av särskild relevans för den föreslagna 

avhandlingen,  då det  är  möjligt  att  ”etniska” institutioners  styrka (finska föreningar  eller  andra 

sammanslutningar kan tas som ett exempel) influerar möjligheterna till politisk integration.

Engren  sammanfattar  med  att  konkludera  att  forskningen  rört  sig  i  riktingen  mot  att  betrakta 

etnicitet som en konstruktion under ständig utveckling, där utvecklingen av en etnisk identitet sker i 

en given kontext och gradvis. ”Ethnicity can hence be regarded as something emerging from an 

ongoing process.”205 Avsikten  är  att  ta  med sig detta  perspektiv  på  etnicitet  till  den  föreslagna 

avhandlingen. Hur finska immigranters etnicitet formas i just immigrantsituationen och hur detta 

kan kopplas till  möjligheterna till  politisk integration är en väsentlig  aspekt  av detta  teoretiska 

202 Engren, Jimmy. 2007. Railroading and labor migration. S. 43.
203 Ibid., s. 44.
204 Ibid., s. 45.
205 Ibid., s. 46.
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perspektiv.

Paulina de los Reyes anför ett genusperspektiv på frågan om etnicitet genom att diskutera 

den  dubbla  problematiken  med  diskriminering  som  tillkommer  på  grund  av  vissa  ”etniska 

stereotypier som exotiserar en bekönad andra”206 Detta exemplifieras med upplevelsen av förväntad 

machoattityd hos  en man med latinamerikanskt  ursprung eller  ”föreställningen om en förtryckt 

kvinnlighet” hos en muslimsk kvinna på grund av hennes klädesval. Även sexuell läggning berörs i 

avsnittet som en faktor som skapar förväntningar.207 Hon menar att det är tveksamt om fördelar eller 

önskvärdhet finns i att dela upp studiet av diskriminering på etnisk bas respektive könsbas, med 

tanke på att det är svårt att veta vilken grund diskriminering egentligen har i vissa fall, det vill säga 

om  den  är  grundad  i  könsmaktsordning/heteronormativitet  eller  rasism  och  etnisk  stereotypi. 

Överhuvudtaget menar de los Reyes att ett flertal analytiska kategorier ger begränsningar ”när det 

gäller  att  förklara  och  förstå  förekomsten  av  diskriminering”.  Det  behövs  med  andra  ord  ”ett 

teoretiskt  perspektiv  som  kan  problematisera  den  simultana  effekten  av  olika 

diskrimineringsgrunder”.208

De los Reyes slutsats är att ”kategorin invandrare [inte räcker] till för att förklara relationer 

av tillhörighet och utanförskap [---] [g]emenskap och tillhörighet skapas också utifrån rasistiska 

föreställningar, vilket med automatik exkluderar personer som aldrig har invandrat till Sverige men 

som tillskrivs en plats utanför vithetens privilegier”. Hon pekar även på vikten av att ”analysera den 

strukturella  diskrimineringen  ur  ett  intersektionellt  perspektiv”  i  och  med  att  exempelvis 

”[k]önstillhörighet,  klassbakgrund och sexuell  läggning [också har] stor betydelse när det gäller 

såväl  människors  utsatthet  för  diskriminering   som  individens  möjligheter  att  hantera 

diskriminerande handlingar.”209

Som nämnt kan etnicitet ses som en process där en identitet konstrueras. Etnicitet kan dock 

även konstrueras av andra grupper än den egna, då i form av en ideologisk konstruktion där hela 

(etniska) grupper tillskrivs (negativa) egenskaper, så kallad rasifiering.

Anders Neergaard definierar rasifiering utifrån de linjer den brittiske forskaren Robert Miles 

lagt fram: ”som en social process där ideologiska konstruktioner får materiella effekter.” Grunden 

för detta ligger enligt honom i ojämlikheten och motsättningarna inom den kapitalistiska ekonomin, 

där behovet av att splittra upp arbetarklassen finns. ”Genom rasifieringsprocesser och rasism kan 

denna  sociala  ojämlikhet  legitimeras  och  produktionsförhållanden  […]  skapas  som  något 

'naturligt'”.210 Med andra ord handlar  det  om att  tillskriva hela grupper egenskaper baserade på 

206 de los Reyes, Paulina. 2007. Att segla i motvind. S. 48
207 Ibid., s 48–50.
208 Ibid., s. 50f.
209 Ibid., s. 56.
210 Neergaard, Anders. 2002. Fackföreningsrörelsen i ett rasifierat samhälle. I de los Reyes et al. (red.). Maktens (o)lika  
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dessas utseende eller  andra biologiska egenskaper.  På samma sätt  opererar feminisering när det 

gäller  könsegenskaper  hos  gruppen  kvinnor.211 Man  skulle  även  kunna  använda  begreppet 

maskulinisering där  ojämlikhet  för  män  tillskrivs  som  en  naturlighet  baserad  på  biologiska 

egenskaper.

David Roediger tar i boken Working toward whiteness upp en särskild aspekt av rasifiering, 

nämligen  den  betydelse  begreppet  whiteness har  i  inkorporeringen  av  immigranter  i  det 

amerikanska samhällets huvudfåra. Boken behandlar hur olika immigrantgrupper hade att förhålla 

sig till den amerikanska identiteten och hur ”vithet” formulerades som en del av amerikaniseringen 

av invandrare.212 Roediger pekar på svårigheten i att använda termen  race på ett politiskt korrekt 

sätt, men menar samtidigt att  etnicitet inte fångar alla aspekter av just termen race på ett korrekt 

sätt.213 Han menar  att  begreppet  race  har  fallit  i  glömska  hos  de  som studerar  den  tid  då  det 

användes som mest för att kategorisera människor, och pekar på det paradoxala att använda etnicitet 

för att  beskriva en tid då människor inte klassificerades utifrån ett  sådant begrepp.214 En av de 

främsta  anledningarna  till  att  använda  begreppet  race för  att  förstå  inkluderingsprocessen  för 

immigranter är att det var centralt för att förstå hur denna inkluderingsprocess ägt rum. Man ska 

alltså titta på hur starka ”rasbaserade” stigmatiseringar var och hur dessa kan kopplas till europeiska 

immigranters inkludering i samhället, samt hur dessa immigranter accepterade race i dominans mot 

andra för att bli inkluderade.215 Roediger pekar på många exempel som visar på att  race  inte var 

kopplat till faktisk hudfärg, utan handlade om hur grupper definierade sig gentemot andra grupper. 

Ett  exempel  som tas  upp är  ett  kinesiskt  café där  skylten ”endast  vita” förbjöd greker  från att  

komma in. Rasifieringen av italienare beskrivs som extra hård, med inslag där italienare kallades 

”negroes” och argumentet att de var ”svarta inuti trots ljus hud” framfördes.216 

En annan central  tes som Roediger  driver är  att  immigranter  hamnade nånstans emellan 

rasism  och  inkludering  vid  rasifiering  (inbetweenness används  som  term  för  detta).  Denna 

inbetweenness tog sig många olika uttryck. Bland annat skapade företagsledningar ”an economics 

of  racial  inbetweenness”  som immigranter  hade  att  förhålla  sig  till  i  det  att  deras  placering  i 

hierarkin var godtyckligt avgjord.217 Detta tog sig även uttryck i att man annonserade efter vissa 

grupper när man sökte arbetskraft; dessa annonser kunde riktas mot specifika nationaliteter eller 

förklädnader. S. 123.
211 Neergaard, Anders. 2002. Fackföreningsrörelsen i ett rasifierat samhälle. I de los Reyes et al. (red.). Maktens (o)lika  

förklädnader. S. 125.
212 Roediger, David. 2005. Working toward whiteness.
213 Ibid., s. 13.
214 Ibid., s. 19–21.
215 Ibid., s. 33f
216 Ibid., s. 45–50.
217 Ibid., s. 72.
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mer breda grupper. Roediger pekar även på att ledare såsom förmän använde rasbegrepp för att visa 

på sin dominans gentemot arbetare.218

Saskia  Sassen  för  ett  resonemang  som  kan  ses  som  en  parallell  till  Roedigers  term 

inbetweenness.  Hon  menar  att  kopplingen  mellan  låglöneyrken  och  segregation  när  det  gäller 

immigranter kan göras i och med att de oftast utför de sämst betalda yrkena, vilket i sin tur kan 

kopplas till rasism och föreställningar om ”den andre”.219 Angående migranterna menar Sassen att 

de alltid stämplats eller betraktats som det främmande eller ”de andra” och ger denna åtskillnad viss 

betydelse i att konstatera att migration handlar om att röra sig mellan två världar.220 

Roediger lyfter ett  viktigt perspektiv på formerandet av en amerikansk identitet,  här kan 

amerikanisering  kopplas  till  begreppet  ”vithet”  och  dess  motsats  ”svarthet”  samt  immigranters 

förhållande och relation i denna skala. Bokens fördel är att den visar på den komplexitet individer 

erfor  i  förhållande  till  sin  identitet  vid  mötet  med  det  amerikanska  samhället.  Detta  kan  även 

indirekt relateras till  den svenska immigrationshistorien i den komplexitet som immigranter kan 

möta vid ankomsten till landet. Det bör även i detta sammanhang påpekas att det finns två sidor av 

identitetsformation, dels definierar individer sig själva och dels definieras de av andra. En aspekt 

som kan  relateras  till  den  föreslagna  avhandlingens  område  är  huruvida  det  fanns  skillnader  i 

behandlingen av svenskspråkiga finska immigranter jämfört med finsktalande. Frågan kan också 

belysas  utifrån  hur  etniciteten  konstruerats,  om den egenupplevda,  samt  den av  anda upplevda 

bilden av finska immigranters etnicitet varierade beroende på språktillhörigheten. Hypotesen skulle 

i  detta  sammanhang  kunna  vara  att  de  svensktalande  finska  immigranterna  upplevde  ett  slags 

emellanskap  (inbetweenness)  på  grund  av  inkludering  till  följd  av  det  svenska  språket  men 

exkludering  på  kulturella  grunder,  medan en  infallsvinkel  är  att  undersöka om ett  emellanskap 

innebar  att  den  politiska  integrationen  av  svensktalande  finska  immigranter  därmed  också  har 

begränsats.

Som detta avsnitt har visat är etnicitet ett komplext begrepp som innefattar många aspekter. 

Enligt Jimmy Engrens syn är etnicitet format i relationer mellan människor där grupper sluter sig 

samman för gemensamma intressen, i spontana sammanslutningar eller organisationer. Jag håller 

med Engren om att  etnicitet  måste  ses  som format  i  relationen mellan människor,  och därmed 

liksom klass och genus, som en social relation. Paulina de los Reyes kopplar samman etnicitet med 

genus och menar att dessa strukturer korsar varandra. Konstruktionen av genus föreslås i vissa fall  

vara  beroende  av  etniska  stereotypier.  De  los  Reyes  påpekar  som nämnts  att  det  behövs  ”ett 

teoretiskt  perspektiv  som  kan  problematisera  den  simultana  effekten  av  olika 

218 Roediger, David. 2005. Working toward whiteness. 73–75.
219 Sassen, Saskia. 2001. Gäster och främlingar. S. 203f.
220 Ibid., s. 187.
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diskrimineringsgrunder”.221 Den föreslagna avhandlingen antar denna uppmaning genom att studera 

fler faktorer som delar av en helhet och inte enbart till exempel en separat social relation.

Inom avsnittet diskuteras även rasifiering, som den process där social ojämlikhet förs till en 

nivå  där  det  betraktas  som något  naturligt.  David  Roediger  pekar  på  den  betydelse  begreppet 

whiteness har haft i konstruktionen av etniska identiteter i USA samt att vem som inkluderades i 

denna ”gemenskap” förändrades över tid. Detta är viktigt att observera, för det visar, precis som 

Engren menar, att etnicitet inte är något statiskt utan format i relation mellan grupper eller genom 

hävdandet av individers och gruppers intressen gentemot andra grupper och individer. Roediger tar 

även  upp  gråzonen  mellan  inkludering  och  exkludering  (rasifiering)  som  inbetweenness 

(emellanskap), vilket kan relateras till upplevelsen att inte ”känna sig hemma” i någon kategori. 

Som Saskia Sassen i  detta sammanhang påpekat handlar migration om ”att  röra sig mellan två 

världar”.222 Immigranters emellanskap och rasifiering till följd av de sociala relationernas specifika 

form i Sverige och Katrineholm är ett möjligt område för fokus i den föreslagna avhandlingen.

4.3.4 Nationalitet

Jag har i denna teoretiska bakgrund valt att behandla nationalitet som ytterligare en typ av social 

relation  i  vissa  specifika  fall.  Det  är  uppenbart  att  det  finns  en  stark  koppling  mellan 

etnicitetsbegreppet och nationalitetsbegreppet i många fall, men det kan som visas nedan vara så att 

nationen är en konstruktion på andra grunder än etnicitet.

Saskia Sassen diskuterar ”interaktionerna och det inbördes förhållandet mellan avsändar- 

och  mottagarländerna”  som  betydelsefulla  för  hur  migrationen  tar  sig  uttryck  och  menar  att 

”[m]igrationer är ytterst selektiva processer [där] det [inte handlar] om ett planlöst irrande efter 

första bästa rika land där [migranterna] kan komma in.223 Sassen anför i sin bok ett flertal exempel 

på  hur  staters  olika  politiska  inställningar  påverkade  migrationen  positivt  eller  negativt.  Två 

huvudsakliga principer för synen på nationalitet presenteras, med exempel från tiden kring slutet av 

1800-talet till början av 1900-talet. Vad gäller den tyska statens syn på nationalitet menar Sassen att  

den  karaktäriserades  av  principen  jus  sanguinis,  nationaliteten  kopplad  till  ”blodet”.  Det  är  en 

ickeassimilatorisk  linje  gentemot  immigranter  som  bland  annat  kunde  ta  sig  uttryck  i  att 

folkgruppen slaver blev sedda som ”de andra” i förhållande till tyskarna.224 Den andra principen, jus  

soli, gäller för Frankrike och innebär sammanfattat att nationsprojektet grundas på politiska band 

och inte på föreställningar om etniska band.225 

221 de los Reyes, Paulina. 2007. Att segla i motvind. S. 48.
222 Sassen, Saskia. 2001. Gäster och främlingar. S. 187.
223 Ibid., s. 26.
224 Ibid., s. 99.
225 Ibid., s. 101–103.

56



Benedict Anderson tar upp en viktig aspekt kring nationen i sin bok, då han definierar nationen som 

”en föreställd politisk gemenskap – och den föreställs som både i sig begränsad och suverän”. Han 

menar att gemenskapen 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”.  Anderson  menar  att 

”[g]emenskaper [inte känns] igen på sin falskhet/autencitet utan på hur de föreställs”.226

Anderson menar  att  nationen är  begränsad eftersom den ”har  ändliga  om än  elastiska  gränser 

bortom vilka ligger andra nationer” och suverän på basis av den historiska kontext vari den uppkom 

till följd av upplysning och revolution i brytning med det ”av [g]ud påbjudna hierarkiska dynastiska 

rikets legitimitet”.

Slutligen menar Anderson att nationen ”uppfattas […] som en  gemenskap eftersom [den] 

oaktat  den  faktiska  ojämlikhet  och  exploatering  som  kan  råda,  alltid  betraktas  som  ett  djupt, 

horisontellt kamratskap” som människor till och med är beredda att gå i döden för.227

Synen på nationalitet, nation och prägeln av nationalism i ett land (och samhälle) som mottar 

immigranter kan vara i högsta grad relevant för den föreslagna avhandlingen. I en stat (eller nation) 

där  nationalitet  konstrueras  enligt  jus  sanguinis (på  etnisk/”blodsmässig  grund)  och  även 

möjligheterna  till  ett  medborgarskap  styrs  av  denna  princip  är  det  tänkbart  att  den  politiska 

integrationen  försvåras  avsevärt  jämfört  med  situationen  i  en  stat  där  jus  soli (en  politisk 

gemenskap) är den rådande principen för nationell identifikation. Relevansen för dessa olika syner 

på nationalitet  kan även tas ned på det lokalpolitiska planet.  Den politiska majoritetens syn på 

nationalitet kan få en avgörande betydelse för möjligheten till politisk integration. För att relatera 

detta  till  Benedict  Andersons  definition  av  nationen  som  en  föreställd  gemenskap  kan  det 

konstateras  att  en  sådan  gemenskap  baserad  på  jus  sanguinis kan  försvåra  den  politiska 

integrationen om rätten till delaktighet baseras på föreställningar kring etniskt ursprung. Synen på 

nationen kan även tänkas återspeglas i den rådande politiska hegemonin och influera immigranters 

situation i förhållande till den politiska ekonomin på det lokala och centrala planet.

Huruvida  de  finska  immigranternas  gemenskap  är  baserad  på  etnicitet  eller  en  politisk 

gemenskap/nationalitet är en komplicerad fråga. I synnerhet kompliceras den av att gruppen finska 

immigranter innehar två modersmål, svenska och finska. Frågan är om det går att betrakta de finska 

immigranterna  som en  grupp  ur  etniskt  och/eller  nationellt  hänseende.  Om man  ser  de  finska 

immigranterna som en grupp, blir då frågan om gemenskapen kan ses ha en nationell eller etnisk 

grund  central.  Därför  är  det  viktigt  att  inkludera  nationalitet som en  potentiellt  separat  social 

226 Anderson, Benedict. 1993. Den föreställda gemenskapen. S. 21.
227 Ibid., s. 22.
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relation  i  den  föreslagna  studien,  i  det  fall  finska  immigranter  (oavsett  modersmål)  från 

dimensionen nationalitet  står i relation till gruppen infödda svenskar. En annan möjlig situation är 

att två finska nationaliteter existerar – en svensk- och en finskspråkig.

4.3.5 Generation

Karl Mannheim initierade i The problem of generations frågan om hur generation ska definieras och 

vad en generation egentligen är.228 Utgångspunkten i fråga om generation är biologisk, och kan 

kopplas till konceptet om åldrande och födsel av nya människor. Som Mannheim dock påpekar är 

problemet med generationer större än ”[the] rythm of generations”, med andra ord de intervaller 

som nya generationer uppstår och existerar i. Generationsfrågan måste enligt honom även betraktas 

i ljuset av de sociala processer och sammanhang som generationer formas och existerar i.229 Detta 

innebär att den biologiska aspekten av generation bara är en aspekt: ”The sociological problem of 

generations is ultimately based on the biological rhythm of birth and death. But to be based on a 

factor does not necessarily mean to be deducible from it, or to be implied in it.”230 Andra faktorer 

som influerar det Mannheim beskriver som ”the social phenomenon 'generation'” är även identitet 

baserad på position.231 Med andra ord kan en åldersgrupp som upplevt vissa historiska processer 

tillsammans definieras som en generation. En sådan position kan skapas genom att individerna i 

gruppen ”are in a position to experience the same events and data, etc., and especially that these 

experiences  impinge upon a similarly 'stratified'  conciousness.”232 Mannheim pekar  även på att 

personer måste ha ursprung i samma ”historical and cultural region”233, men att de utöver detta bara 

förenas som en generation till den grad ”they participate in the characteristic social and intellectual 

currents of their society and period, and in so far as they have an active or passive experience of the  

interactions  of  forces  which  made  up  the  new  situation”.  För  att  förklara  hur  olika  grupper 

influerade av olika strömningar inom samma generation ändå kan anses tillhöra  samma generation 

brukar  Mannheim  uttrycket  generation  units,234 generationsenheter,  för  distinktionen  mellan 

exempelvis konservativt orienterade strömningar och socialistiskt orienterade strömningar inom en 

generation. Slutligen har vi frågan om generationsstil eller ”generation entelechy” som kan ses som 

ett resultat av att potentialer inom generationspositionen förverkligas, detta till följd av ett hastigt 

tempo i den sociala omvandlingen som innebär att förändringar inte gradvis kan växa fram. Detta 

228 Mannheim, Karl. 1997. The problem of generations. I Essays on the sociology of knowledge.
229 Ibid., s. 286.
230 Ibid., s. 290f.
231 Ibid., s. 292.
232 Ibid., s. 297.
233 Ibid., s. 303.
234 Ibid., s. 304.
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skapar ett nytt nav som denna generationsstil kan kretsa kring.235

Sammanfattningsvis åsynliggör Mannheim flera invändningar mot generationen som en rent 

tidsbestämd faktor och menar att individers erfarenheter och bakgrund samt samhälle och kulturell 

miljö bestämmer huruvida man kan tala om tillhörighet till samma sociologiska generation. Som 

underavdelningar  till  detta  presenteras  generationsenhet som  avser  tillhörighet  till  samma 

generation men influerad av specifika kulturella  eller  samhälleliga strömningar,  såsom politiska 

inriktningar. Erfarenheter som placerar individer i olika positioner utgör också en skiljelinje, liksom 

generationsstil  till  följd av hastiga samhälleliga förändringar som inte överförs över tid till  nya 

generationer.

Som ett exempel på vad som krävs för att tillhöra samma position kan skillnaderna mellan 

finska  immigranter  och  personer  födda  i  Sverige  användas.  De  erfarenheter  som  många  av 

efterkrigstidens immigranter bar med sig till Sverige skilde sig från de dessas jämnåriga födda i 

Sverige hade. Dels var deltagandet i andra världskriget en åtskiljande erfarenhet, och det finska 

samhällets  mer  agrara  karaktär  var  en  annan.  Hur  erfarenheter  kan  relateras  till 

generationsskillnader och sammanhållning eller splittring i grupper till följd av detta är en punkt 

som är relevant för den föreslagna avhandlingen. En möjlighet är att eventuell avsaknad av politisk 

integration  kan  vara  ett  resultat  av  generationsskillnader  mellan  till  synes  jämnåriga.  Dessa 

generationsskillnader  kan  ha  sin  grund  i  varierande  generationspositioner  såväl  som  olika 

generationsenheter inom samma generation. 

June Edmunds & Bryan S. Turner gör en distinktion mellan aktiva och passiva generationer, 

vari  aktiva generationer bidrar till  utveckling inom en viss kultur eller  ett  ”social  community”. 

Därmed blir en passiv generation en generation som inte skapar ett nytt kulturarv. De påpekar att 

utfallet att en generation bidrar till kulturarvet eller inte, det vill säga blir aktiv eller passiv, beror på  

tidsperiodens förutsättningar. Edmunds & Turner menar att efterkrigstidens populärkultur formades 

av efterkrigsgenerationen på grund av bland annat viss teknologi, utbildningssystemets tillväxt och 

demografiska  faktorer.236 Detta  perspektiv  går  att  relatera  även  till  Finland  och  de  finska 

immigranternas aktörskap i  Sverige.  Det  är  möjligt  att  efterkrigstidens samhällssituation i  såväl 

Finland som Sverige kan vara betingad av bland annat migrationen och proletariseringen av de 

finska arbetarna i den Svenska industrin.

Edmunds  & Turner  definierar  inom ramen för  aktiva  generationer  även den  strategiska 

generationen, som är ideologi- eller medvetandeskapande och därmed också kan skapa stor social 

förändring.  Dess  syn  på  världen  utgör  ramen  för  följande  generationers  tillvaro.  En  strategisk  

235 Mannheim, Karl. 1997. The problem of generations. I Essays on the sociology of knowledge. S. 309.
236 Edmunds, June & Bryan S. Turner. 2002. Generations, culture and society. S. 16f.
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generation lägger  därmed  grunden  för  hegemonier  och/eller  värderingssystem  som  åtföljer 

efterföljande generationer.237

Kopplat till de diskussioner som förts om klass, genus och etnicitet/nationalitet går det även 

att tala om generation som en social relation. En konstruktion av generationstillhörighet på basis av 

andra faktorer än rent biologiska kan skapa en sammanhållning inom grupper i förhållande till andra 

grupper eller människor. Ett konkret exempel skulle kunna vara att finska krigsveteraner i Sverige 

hade en annan typ av sammanhållning än finska immigranter från samma biologiska generation som 

inte haft erfarenheterna av kriget. Ett uttryck för sådan generationstillhörighet skulle kunna vara 

organiseringen av krigsveteraner i  föreningar i  Sverige och Finland.238 Som Edmunds & Turner 

visat  kan  vissa  generationer  ha  större  genomslag  än  andra  på  inriktningen  på  samhälleliga 

värderingssystem  och  hegemonier.  Stora  händelser  såsom  krig  eller  andra  samhälleliga 

omvälvningar  kan  leda  till  att  aktiva/strategiska  generationer  träder  fram,  med  förändrade 

hegemonier och värderingssystem som följd. Generationstillhörighetens koppling till det föreslagna 

avhandlingsämnet är i högsta grad relevant, då erfarenheter från till exempel andra världskriget kan 

ha  påverkat  finska  immigranters  benägenhet  till  politisk  integration.  Aktörskapet  kan  bero  på 

tillhörighet till en aktiv eller strategisk generation.

4.4 Politisk integration

Med politisk integration avses i detta sammanhang immigranters möjligheter att delta i det politiska 

livet i mottagarlandet, vilket är den centrala problemställningen i den föreslagna avhandlingen.

Jabar Amin menar mer specifikt att politisk integration 

innebär reella möjligheter till deltagande i det politiska livet i samhället; det innebär bland annat 
deltagande i  val,  att  vara representerad i  de politiska institutionerna,  att  kunna påverka den 
demokratiska  beslutsprocessen,  att  kunna  vara  med  och  bestämma  över  den  politiska 
dagordningen och att  kunna vara delaktig i det civila samhället (deltagande i föreningslivet, 
boendeinflytande, deltagande på arbetsplatser, medverkande i media, deltagande i olika politiska 
aktioner, m.m.)239

Det Amins definition inte  inkluderar  är  till  vilken grad ”reella  möjligheter  till  deltagande”  ska 

beredas för att den politiska integrationen ska anses vara lyckad. Här menar jag att en fullständig 

politisk integration innebär att den utrikes födda personen i alla hänseenden har möjligheten att vara 

delaktig i det politiska livet i samhället  på samma villkor som den inrikes födda personen. Med 

andra ord innebär en total politisk integration en total avsaknad av exkludering eller hinder på basis  

237 Edmunds, June & Bryan S. Turner. 2002. Generations, culture and society. S. 17f.
238 Se Jaakkola, Magdalena, 1983. Sverigefinländarnas etniska organisationer. S. 85–87 för en redogörelse kring 

omfattningen av finsk krigsveteran- och krigsinvalidverksamhet i Sverige.
239 Amin, Jabar. 2000. Invandrarna och politisk integration. S. 16.
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av  etnicitet  eller  ursprung.  Till  detta  ska  tilläggas  att  en  total  politisk  integration  inte  innebär 

assimilation,  det  handlar  inte  om  att  för  utrikes  födda  bli  betraktade  som  en  del  av 

majoritetsbefolkningen i alla hänseenden, utan att villkoren för delaktighet i det politiska livet ska 

vara desamma som för majoritetsbefolkningen. Jag väljer medvetet att i min definition av politisk  

integration för den föreslagna avhandlingen exkludera delaktighet i de delar av civilsamhället som 

inte  är  direkt  kopplade  till  den  officiella  politiska  sfären.  Avsikten  är  att  studera   sektorer  av 

samhället som kan ha betydelse för immigranternas politiska delaktighet. Vilka sektorer detta är kan 

variera i olika lokalsamhällen. Vilka delar av civilsamhället som bör inkluderas beror uteslutande på 

den studerade ortens karaktärsdrag. På vissa orter kan exempelvis invandrarföreningar vara viktiga 

delar i den politisk integrationen, medan dessa på andra orter inte är en relevant kanal. 

I följande avsnitt ges en översikt över teorier kring vad som möjliggör respektive begränsar 

den  politiska  integrationen  samt  i  vilka  former  den  kan  komma  till  uttryck.  I  avsnittet  om 

institutioner  diskuteras teorier om institutioners framväxt och legitimitet  samt de strategier som 

nyttjas  av  institutioner  för  att  stärka  sig  själva,  samt  vilken  betydelse  institutioner  har  för  den 

politiska integrationen eller avsaknad av sådan.

4.4.1 Orsaker till bristande integration

Christer  Lundh  diskuterar  ett  flertal  orsaker  som  kan  ligga  bakom  bristande  integration.  Ur 

ekonomisk  synvinkel  rör  frågan  hur  individen  kan  omsätta  sina  kunskaper  och  erfarenheter 

inhämtade i hemlandet i avkastning i form av arbete i mottagarlandet. Ett flertal hinder som kan 

begränsa  immigrantens  möjligheter  föreligger  enligt  Lundh.  Dels  kan  det  vara  svårt  att  få  sin 

utbildning bedömd som likvärdig med en svensk utbildning, exempelvis till följd av arbetsgivares 

bristande  kunskaper,  legitimationskrav  baserade  på  genomgången  svensk  utbildning  eller 

utbildningssystemens inkompabilitet. En annan orsak kan röra referenser, då det kan vara svårare att 

få en referens från ett annat land bedömd i mottagarlandet. Arbetsmarknadssituationen och rådande 

konjunktur  påverkar  också  möjligheterna  att  få  ett  arbete  i  mottagarlandet.240 Liksom specifika 

kunskaper om mottagarlandets arbetslivskultur, som förvärvas med tiden. Detta kan också kopplas 

till avsaknad av ett socialt nätverk att luta sig mot och söka kontakter i.241 Etnisk diskriminering 

omnämns av Lundh som ytterligare en grund till ett sämre arbetsmarknadsläge. Kortfattat definieras 

detta  som att  individen  ”på  grund  av  sitt  ursprung  utsätts  för  negativ  särbehandling,  dvs.  att  

principen om att  lika fall  skall  behandlas lika inte tillämpas”.242 Lundh påpekar  även att  denna 

anledning till bristande integration (bland annat på arbetsmarknaden) är svår att kartlägga i och med 

240 Lundh, Christer. 2005. Invandringen till Sverige. S. 70–72.
241 Ibid., s. 73–76.
242 Ibid., s. 76.
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att  diskriminering  är  ett  lagbrott  och  därmed  sker  på  ej  öppna  sätt.  Slutligen  nämner  Lundh 

utformningen av svenska institutioner som en grund till bristande integration. På samma sätt kan 

regler  på  arbetsmarknaden,  som  designats  för  att  skydda  arbetare,  ”missgynna”  de  kategorier 

arbetare som skulle kunnat konkurrera om arbeten till lägre lön som kompensation för bristande 

arbetslivserfarenhet  i  Sverige,  men  istället  står  arbetslösa.  Likaså  kan  turordningsregler  enligt 

Lundh missgynna personer som i regel har kortfristiga anställningar.243

4.4.2 Institutioners retorik, praktik och legitimitet

I  boken  Nästan  Välkomna undersöker  Carl  Dahlström  hur  invandrarpolitikens  retorik 

överensstämmer med den faktiska tillämpningen av politiken. Han gör en tydlig distinktion mellan 

invandrarpolitik, som avser ”de åtgärder som staten vidtar för att införliva invandrare […] i det 

svenska samhället”, och invandringspolitik, med vilket menas ”de principer och regler som avgör 

vilka utländska medborgare som får vistas i Sverige”.244 

Dahlström  drar  slutsatsen  att  invandrarpolitiken  inte  har  förändrats  väsentligt  sedan  de 

invandrarpolitiska insatsprogrammen under 1960- och 70-talen,  trots  att  immigrationssituationen 

har förändrats  avsevärt.245 Till  stöd för sitt  påstående att  invandrarpolitiken har varit  oförändrad 

använder Dahlström förklaringsmodellen historisk institutionalism. Med hjälp av denna modell går 

det att förklara hur en institution växer fram och de ”återkopplingsmekanismer som påverkar en 

[viss] politisk utveckling”.246 Modellen består av ett flertal komponenter. Det  formativa momentet 

avser  institutionens  skapande,  antingen  genom medvetna  beslut  eller  som ett  resultat  av  andra 

beslut. Här pekar Dahlström på tidpunktens betydelse för att skapandet av institutionen och dess 

basala värderingssystem ska vara lyckat. 

En institution kan vara mer mottaglig till influenser under vissa perioder än andra. En del av 

framväxten av en institution kan också vara att institutionen själv utformar en politik som stärker 

den.  Detta  benämns som en  inlåsningseffekt.247 Med andra  ord,  allteftersom institutionen stärks 

implementeras fler åtgärder som syftar till att försvara institutionen genom den faktiska politiken.

Kopplat till  denna effekt nämner Dahlström två typer av mekanismer som kan stärka en 

institution.  Den  första  typen  är  vanemekanismer, som  avser  rädslan  för  att  prova  nya 

tillvägagångssätt, vägar och idéer allteftersom konventionella metoder legitimeras av institutionen, 

samtidigt  som  rådande  förhållanden  blir  betraktade  allt  mer  som  axiom.  Den  andra  typen  är 

kostnadsmekanismer och innebär ekonomiska incitament till att bibehålla existerande förhållanden. 

243 Lundh, Christer. 2005. Invandringen till Sverige. S. 77–80.
244 Dahlström, Carl. 2004. Nästan välkomna. S. 10.
245 Ibid., s. 9f.
246 Ibid., s. 12.
247 Ibid., s. 13–15.
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Exempel på detta kan vara rädsla för att förlora investeringar i existerande strukturer. Här avses inte 

bara investeringstypen  ekonomiska investeringar,  utan även trovärdighetsinvesteringar.  Med den 

senare  investeringstypen  menar  Dahlström  exempelvis  hur  politiker  vill  bli  betraktade  av 

allmänheten: en konsekvent politik kan öka trovärdigheten jämfört med ett skiftande mellan olika 

positioner. Resultatet kan bli att konsekvent politik till följd av trovärdighetsinvesteringar bidrar till 

att cementera en institution. Sammanfattningsvis vilar enligt Dahlström en institutions stabilitet på 

bekräftandet  av  dess  legitimitet  genom de  två  nämnda  återkopplingsmekanismerna  samt  på  en 

fördelaktig tidpunkt för dess existens.248

Dahlström utvecklar även frågan om institutioners legitimitet  och väljer  att  använda den 

enkla  slutsatsen  att  den  ”avgörs  av  omgivningens  stöd”.  Med andra  ord  uppnås  legitimitet  när 

personer i institutionens närhet eller under dess påverkan subjektivt betraktar något som ”riktigt”. I 

en  vidare  utveckling  av  resonemanget  kring  institutionens  specifika  verksamheter  drar  han 

slutsatsen att ambitionen att göra berörda parter nöjda ofta motiveras av sökandet av ytterligare 

finansiering  för  verksamheterna.  Organisationer  formas  av  omgivningens  åsikter,  eftersom 

organisationer som anpassar sig efter dessa minimerar risken att utsätta sig för motstånd.249

Effektivitet nämner Dahlström som ett incitament för förändring. En ineffektiv verksamhet 

tenderar att stagnera, vilket bidrar till minskad legitimitet. På vilket sätt en organisation anpassar sin 

politik  beror  på  omgivningens  åsikter.  I  detta  sammanhang  presenterar  han  tre  typer  av 

opinionsuttryck: ”opinionen i den offentliga diskussionen, partiopinionen och väljaropinionen”.250 

Den opinionstyp som övervägs mest är partiopinionen, ty utan internt stöd för politiken kan ett parti 

inte  fungera.  Efter  partiopinionen  kommer  väljaropinionen,  eftersom  ett  parti  behöver  stöd  i 

allmänna val för att kunna förverkliga sin politik och sina förslag. Slutligen menar Dahlström att 

opinionen i den offentliga diskussionen är den opinionstyp som övervägs minst och mest övervägs 

när den stämmer överens med partiopinionen.251

Politikens  utvärdering  kan vara  ett  incitament  för  förändring,  eftersom legitimiteten  kan 

stärkas av positiva utvärderingar: ”Genom att anpassa politiken till de synpunkter som framkommer 

vid utvärderingen tas udden av kritiken”.252 Dahlström konstaterar  även att  politiken utvärderas 

såväl retoriskt som praktiskt och att organisationer utvärderas på två plan: deras åsikt utåt och hur 

det  ser  ut  i  praktiken.  Dessa  plan isärkopplas253 för  att  organisationen  ska  kunna  undvika 

legitimitetsförlust  på  de  båda  planen.  ”Genom denna  isärkoppling  minimeras  konflikterna  och 

248 Dahlström, Carl. 2004. Nästan välkomna. S. 15–17.
249 Ibid., s. 18f.
250 Ibid., s. 20f.
251 Ibid., s. 21f.
252 Ibid., s. 22.
253 Efter engelskans decoupling.
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stödet  från  omgivningen maximeras”.254 Förenklat  uttryckt  kan diskrepansen mellan retorik och 

praktik förklaras som skillnaden mellan vad som sägs och vad som görs. 

Nils Brunsson utvecklar också diskussionen om retorik och praktik i frågan om ideologisk 

förändring inom organisationer. Brunsson menar att omgivningsförändringar ger berättigande för 

ideologisk  och  handlingsmässiga  förändringar.  Sett  från  en  ny  ideologis  synvinkel,  som  ej 

utvecklats från den förra rådande kan handlingar som genomförts med tidigare ideologi som grund 

ses som felaktiga eller svåra att förstå belyst ur den nya ideologins synvinkel. Detta kan även gälla 

den tidigare rådande ideologin i sig själv. Brunsson pekar även ut frågan om ideologiskifte i en 

organisation som en fråga som rör legitimiteten.  Svårigheten att byta ideologi i  en organisation 

ligger i att den nya ideologin måste vinna legitimitet. Här menar Brunsson också att det finns två 

olika typer av organisationer i fråga om förändring: ”'change-prone', adaptive or changeful” samt 

”'change-imposable',  manipulable  or  changeable”.  Den  första  typen  menar  Brunsson  följer 

omgivningen i sin förändringsprocess, men är svårmanipulerad om agenter utifrån skulle försöka 

förändra den på ett sätt som strider mot dess inneboende logik.255 Den andra typen av organisation 

som är mer manipulerbar är mindre benägen att anpassa sig till förändringar i omgivningen.256 Med 

andra ord har den ena typen av organisation som är changeful en starkare ideologi och förändras när 

omgivningen förändras,  medan en organisation som är  changeable har en svagare ideologi och 

därmed är mer mottaglig för manipulation.

Dahlström  presenterar  för  sin  studie  fyra  centrala  hypoteser  om  retorik  och  praktik: 

isärkopplingshypotesen, som föreslår att ”om förutsättningarna för retorik och praktik har skiljt sig 

åt vid tillkomsten [av institutionen] så kommer det att finnas en diskrepans mellan politikens retorik 

och praktik”,  stabilitetshypotesen som ”förutsäger  att  utvecklingen av retorik respektive praktik 

kommer  att  vara  stabil  om  de  föreställningar  som  retoriken  respektive  praktiken  byggde  på 

bekräftas  kontinuerligt  i  någon  av  de  två  legitimitetsskapande  processerna”, retorikens  

förändringshypotes som  föreslår  att  ”retoriken  förändras  för  att  efterlikna  den  dominerande 

inställningen  hos  den  opinion  där  det  är  störst  chans  att  kritiken  artikuleras”,  samt  praktikens  

förändringshypotes,  som ”förutsäger  att  praktiken  förändras  för  att  efterlikna  den  dominerande 

inställningen hos de organ där praktiken har störst chans att utsättas för kritik”.257 

Som Dahlström  påpekar  är  dessa  hypoteser  inte  bortom  kritiserbarhet.  Exempelvis  kan 

isärkopplingshypotesen kritiseras, då det är möjligt att en diskrepans mellan retorik och praktik kan 

uppkomma efter institutionens formation. Vidare kan stabilitetshypotesen visa sig felaktig om det 

254 Dahlström, Carl. 2004. Nästan välkomna. S. 24.
255 Brunsson, Nils. 2000. The Irrational Organization. S. 143.
256 Ibid., s. 144.
257 Dahlström, Carl. 2004. Nästan välkomna. S. 28.
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inte  finns  några  alternativ  till  den  förda  politiken,  i  vilket  fall  stabilitet  inte  är  ett  kriterium. 

Retorikens och praktikens förändringshypoteser kan också fela, då ”invandrarpolitiken inte varit 

politiserad i någon högre grad”.258

Dahlströms  teoretiska  utgångspunkter  är  relevanta  för  den  föreslagna  avhandlingen  på 

många sätt. För det första kan teorierna om uppkomsten av institutioner samt deras rigiditet och 

legitimitet appliceras inte bara på den statliga nivån, utan även på den kommunala. Att väva in detta 

perspektiv i en studie om immigranters politiska integration är ett nytt grepp som möjliggör nya 

insikter i finska immigranters verksamhet i Sverige. Mer konkret kan undersökningen av lokala 

institutioner  (såväl  organisationer  med  immigranter  delaktiga  som  aktörer  som  kommunala 

institutioner, även kommunen som en helhet) peka på hur den lokala politiska integrationsprocessen 

fortskridit.  Organisationsteori  kan  på  så  sätt  nyttjas  till  att  öka  förståelsen  för  utvecklingen  av 

aktörer inom en politisk ekonomi. Ett studium av institutionell stabilitet är i detta också en relevant  

infallsvinkel. 

4.4.3 Invandrarpolitik

Stephen  Castles  &  Mark  J.  Miller  diskuterar  olika  strategier  för  staters  syn  på  immigranters 

verksamhet  i  det  nya  landet.  Assimilationsmodellen innebär  att  immigranterna  ensidigt  skulle 

anpassa sig till det nya samhället, medan gästarbetarsystemet att immigranterna blev del av vissa 

aspekter  av  samhället  men  exkluderades  från  andra.  Multikulturalism (eller  mångkulturellt 

samhälle) är definitionen av en modell som går ut på att immigranter får behålla sin kultur men 

ändå delta i  det nya samhället  på lika villkor,  dock med reservation för acceptans av vissa för 

samhället grundläggande värderingar. Yttringen av denna kan förekomma antingen som generellt 

accepterad  linje  eller  som  statlig  politik.259 Utifrån  detta  avsnitt  dras  ett  flertal  slutsatser  om 

integrationen. En är att det bästa sättet att undvika konflikter är att ge immigranterna rättigheter och 

möjliggöra medborgarskap, särskilt som immigration alltid leder till viss permanent bosättning. En 

annan slutsats är att många strategier för att möta immigrationen har tillämpats, alla med sina egna 

problem och svårigheter.260 I koppling till detta diskuteras immigranter och politiskt engagemang. 

Här finns också en stor skillnad beroende på mottagarstaternas karaktär samt att den internationella 

migrationen kan kopplas till strukturer av över- och underordning mellan stater.261

En stats invandrarpolitik är enligt Dahlström dubbel till sin natur. Den första aspekten rör 

åtgärder för att lösa problem kopplade till politikens målgrupper och den andra rör ”de allmänna 

258 Dahlström, Carl. 2004. Nästan välkomna. S. 30.
259 Castles, Stephen & Mark J. Miller. 2009. The age of migration. S. 247f.
260 Ibid., s. 274f.
261 Ibid., s. 278f.
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rättigheter som dessa individer fått tillgång till genom att bosätta sig i landet”.262 

Dahlström undersöker  tre  grundläggande  dimensioner  för  att  avgöra  invandrarpolitikens 

principiella  grund.  ”Den  första  [dimensionen]  rör  statens  ansvar  för  etniska  gemenskaper  i 

samhället […] från kulturellt till juridiskt ansvarstagandet” och innefattar huruvida ”staten vidtar 

aktiva  åtgärder  för  att  bevara  kulturella  olikheter”  eller  inte.  Den  andra  dimensionen  rör 

immigranternas relation till mottagarsamhället och inkluderar frågan om ”politiken är inkluderande 

eller exkluderande”, det vill säga om ”syftet är att inkludera eller att exkludera minoritetsgrupper 

den  större  samhällsgemenskapen”.  Den  tredje  dimensionen  rör  ”vilken  välfärdspolitisk  typ 

invandrarpolitiken tillhör”,  vilket  inkluderar  ”vilken slags  politik  staten använder  sig  av för  att 

uppnå sina invandrarpolitiska mål. Inom detta presenteras två typer av åtgärder: selektiva åtgärder 

som  riktar  sig  mot  specifika  grupper  och  generella  åtgärder  som  påverkar  alla 

samhällsmedlemmar.263

Dahlström ger även en översikt över åtta typer av invandrarpolitik:  Mångkulturell politik, 

där ”selektiva medel [används för att] ge särskilt goda villkor för minoritetsgrupperna i ett samhälle  

för att inkludera dem i samhällsgemenskapen”;  segregationspolitik, som innebär ”särskilda regler 

för medlemmar av minoritetsgrupperna […] med syfte att hålla minoritets- och majoritetsgrupperna 

åtskilda”;  identitetspolitik,  som  innebär  stöd  till  alla  grupper  i  samhället  på  lika  villkor,  där 

”deltagandet i en identitetsskapande gruppgemenskap är det som motiverar stödet – ingen grupp, 

inget stöd – men villkoren är de samma för alla typer av samfund”; assimilationspolitik, där ”det är 

majoritetsgruppens  fortlevnad  som  helt  bestämmer  villkoren”,  kulturellt  stöd  och  grund,  men 

”staten tar enbart ansvar för en kultur – majoritetsgruppens”; residualistisk politik, som innebär att 

”individens behov [är] centrala medan grupptillhörigheten inte har någon betydelse [– s]töd från 

staten ges efter prövning av individens behov”264;  nationell residualistisk politik, som innebär att 

medborgarskap  är  ett  villkor  för  inkludering  i  och  behovsprövning  för  tillgång  till  landets 

välfärdssystem; universell politik, där ”alla individer i samhället har rätt till stöd från samhället[,] 

utan någon särskild prövning och oberoende av […] ekonomiska och sociala behov”; och slutligen 

nationell  universalistisk politik,  som liknar  universell  politik  med skillnaden att  medborgarskap 

krävs för ”rätt[en] till samhällets stöd”.265

Vilken invandrarpolitik som förs är väsentligt för immigranters möjligheter till delaktighet i 

det politiska livet i det nya landet, och därmed också i  högsta grad relevant för den föreslagna 

avhandlingen.  Den  nationella  invandrarpolitiken  ger  genom  lagstiftningen  de  formella 

262 Dahlström, Carl. 2004. Nästan välkomna. S. 32.
263 Ibid., s. 37–39.
264 Ibid. s. 41
265 Dahlström, Carl. 2004. Nästan välkomna. S. 42.
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förutsättningarna för ett politiskt engagemang bland immigranter inom den officiella sfären, men 

förs exempelvis en assimilationspolitik eller en nationell universalistisk politik från centralt håll 

(eventuellt även i kombination med tillämpningen av jus soli) kan förutsättningarna vara betydligt 

sämre för politisk integration än om till exempel en universell politik förs. Den centrala nivån anger 

förutsättningarna  för  ett  officiellt  politiskt  engagemang  och  kan  även  försvåra  eller  förenkla 

möjligheterna  till  politiskt  engagemang  inom  andra  organisationer.  Den  nationella 

invandrarpolitiken behöver dock inte vara samstämmig med den lokala eller ge samma utfall som 

denna,  vilket  innebär  att  det  är  av  vikt  att  även  undersöka  hur  den  lokala  invandrarpolitiken 

påverkar möjligheterna till politisk integration. I den föreslagna avhandlingen ämnar jag undersöka 

hur den lokala invandrarpolitiken var utformad och hur denna påverkade möjligheterna till politisk 

integration.  Den  centrala  invandrarpolitiken  avser  jag  i  den  föreslagna  avhandlingen  beskriva 

utifrån  existerande  forskning  på  området.  Relationen  och/eller  diskrepansen  mellan  lokal  och 

central invandrarpolitik samt utvecklingen på båda nivåerna kan även sättas i relation till rådande 

lokala  och  centrala  hegemonier  som  de  kommit  till  uttryck  i  de  sociala  relationerna  på  båda 

nivåerna.  Exempelvis  kan  en  lokalt  avvikande  invandrarpolitik  vara  ett  uttryck  för  lokala 

hegemonier som har andra karaktärsdrag jämfört med de nationella.

4.4.4 Medborgarskap och politisk mobilisering

Rinus Pennix, Karen Kraal, Marco Martinello och Steven Vertovec definierar i boken Citizenship in  

european cities medborgarskapet i förhållande till möjligheter till politisk och annan delaktighet. 

Medborgarskapet indelas  i  tre  huvudsakliga  dimensioner:  den  juridisk-politiska,  som berör  den 

formella rätten till  att delta i systemet, den socioekonomiska dimensionen om möjligheterna till 

ekonomiska och sociala rättigheter samt dimensionen kultur och religion, som innebar rätten till och 

möjligheten att påverka samhället ur kulturell och religiös synvinkel.

Diskussionen  kring  termen  medborgarskap i  relation  till  immigranters  inflytande  och 

integration konkretiseras genom belysandet av två huvudsakliga aspekter. Den ena är hur mottagliga 

samhällets institutioner är för immigranters deltagande. Det andra är vilka initiativ immigranter tar 

till olika typer av deltagande. Det första ses således som ett top-down-perspektiv (uppifrån och ned) 

och det andra som ett bottom-up-perspektiv (nedifrån och upp).266 Användandet av dessa perspektiv 

menar författarna ger en teoretisk grund som kan tydliggöra två möjliga motivationsfaktorer i fråga 

om medborgarskap och delaktighet: den första omnämnd som channels of mobilisation (de vägar 

genom existerande strukturer som immigranter mobiliseras till handling i mobiliseringskanaler) och 

266 Pennix, Rinus et al. 2004. Introduction: European cities and their new residents. I Pennix et al. Citizenship in  
European cities. S. 7f.
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den andra  channels of  activation  (de vägar bredvid det officiella systemet  där immigranter kan 

aktivera sig – aktiveringskanaler).267

Paula  Rodrigo  Blomqvist  definierar  ”strategier  för  politisk  mobilisering”  för 

invandrargrupper,  som  innefattar  assimilering  (total  anpassning  till  majoriteten),  inkorporering 

(”den etniska minoriteten behåller sin gruppidentitet” och antar delvis samhällets normsystem och 

deltagande  i  majoritetens  institutioner)  samt  separation  (minoriteten  konstruerar  ”sina  egna 

institutioner”).268 Teorin om ”omfördelning av värden” som presenteras av Bachrach och Baratz 

framförs av Blomqvist som relevant för att ”kartlägga de förutsättningar som verkade hindrande och 

gynnande  för  gruppens  möjligheter  att  driva  igenom  det  politiska  kravet”.  Idén  grundas  i  att 

privilegierade grupper  har  större möjligheter  att  hindra krav uppifrån än de underprivilegierade 

har.269 Modellen har tre steg: att identifiera de som ”söker omfördelning av värden” samt de som 

”omfattar rådande värderingar”, att identifiera respektive grupps maktkällor (”de resurser som [de] 

förfogar över för att uppnå önskade förändringar inom politiken”) och sist att identifiera de hinder 

ett förslag måste forcera för att ”vinna fullständig framgång”.270 Fyra hinder presenteras: Det första 

är  relaterat  till  ”de  värderingar,  åsikter  och  myter  som  den  övervägande  delen  av  samhället 

omfattar” Det andra hindret innefattar ”procedurer, sedvänjor och organisationssätt”.271 Det tredje 

hindret är att ”frågan helt enkelt kan lida nederlag inne på beslutsarenan” och det fjärde hindret att 

beslutet ej implementeras eller förvanskas.272 

Begreppen kring mobilisering kan i den föreslagna avhandlingen användas för att beskriva 

immigranternas  verksamhet  i  olika  sfärer  inom en lokal  politisk  ekonomi.  Det  kan  exempelvis 

handla  om  att  den  finska  gruppen  på  en  ort  anpassar  sig,  assimileras eller  skapar  sitt  eget 

institutionella system, separerar sig.

4.4.5 Transnationella perspektiv

Castles  & Miller  nämner  transnationell  teori,  som fokuserar  på  banden  mellan  sändarland  och 

mottagarland och så kallade  transnational  communities  eller  diasporor  som behåller  kultur  och 

identitet trots avflyttning. Termen  transmigrant  introduceras här som en benämning på personer 

som är delar av en sådan gruppering.273 Per Gustafsson ger ett  flertal  exempel på vikten av ett 

267 Pennix, Rinus et al. 2004. Introduction: European cities and their new residents. I Pennix et al. Citizenship in  
European cities. S. 8f.

268 Blomqvist, Paula Rodrigo. 2005. Närvarons politik och det mångetniska Sverige. S. 103f.
269 Ibid., s. 106. Se även Bachrach, Peter & Morton S. Baratz. 1972. Makt och fattigdom.
270 Ibid., s. 106f.
271 Bachrach & Baratz. 1972: 64ff. Citerade i Blomqvist, Paula Rodrigo. 2005. Närvarons politik och det mångetniska  

Sverige. S. 107.
272 Blomqvist, Paula Rodrigo. 2005. Närvarons politik och det mångetniska Sverige. S. 108.
273 Castles, Stephen & Mark J. Miller. 2009. The age of migration. S. 30-32.
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transnationellt  perspektiv  på  migration  och  banden  mellan  destinationslandet  och  de  tidigare 

hemländerna. När det gäller exemplet immigranter i USA menar Gustafsson att transnationalism 

kan ta sig uttryck i periodvisa vistelser i hemlandet, överföring av pengar till familjemedlemmar, 

eller politiskt arbete för att påverka det nya landets förhållningssätt till hemlandet.274 Gustafsson 

talar om en analytisk uppdelning av transnationalism i sex dimensioner: rörlighet, sociala nätverk 

och sociala strukturer,  kulturella praktiker och institutioner,  politik och lagstiftning,  ekonomiska 

aktiviteter och utbyten samt identitet och tillhörighet.275 

Thomas  Faist  beskriver  transnational  social  spaces som  innefattande  ”combinations  of 

sustained social  and symbolic  ties,  their  contents,  positions  in  networks and organizations,  and 

networks of organisations that can be found in multiple states”.276 Inom dessa transnationella sociala 

rum ryms därmed konkreta såväl som idémässiga band. Kopplingar  kan vara såväl organisatioriska 

som symboliska och gå åt flera håll.

Det  är  i  högsta  grad  relevant  att  i  anknytning  till  etnicitet  och  migration  tala  om 

transnationella  communities. Den finska immigrantgruppen kan undersökas från denna synvinkel, 

då bland annat den geografiska närheten till Finland möjliggjort bibehållandet av en stark koppling 

till hemlandet, genom till exempel möjligheten till semesterresor, möjligheten att följa idédebatt och 

händelser  i  hemlandet,  nära  kontakter  med  släkt,  kulturella  aktiviteter  som  stärker 

sammanhållningen  hos  gruppen  i  Sverige  samt  möjligheten  att  påverka  det  nya  landets 

förhållningssätt till hemlandet genom politiska aktioner. Det går även att undersöka hur den finska 

immigrantgruppens aktörskap inom en lokal politisk ekonomi kan vara kopplat till interaktioner i ett 

transnationellt socialt rum och vilken betydelse detta haft uttryckt i hegemoniska förhållanden och 

de sociala relationerna. Frågan för den föreslagna avhandlingen blir i anknytning till detta även om 

den finska immigrantgruppen utgör ett eller flera transnationella communities, vilka band som finns 

och i så fall hur detta inverkat på identitet, aktörskap och politisk integration.

4.4.6 Makt, representation, social exkludering och strukturell diskriminering

Marcus Johansson använder i sin avhandling om exkludering av invandrare i stadspolitiken i Örebro 

under  år  1980-2000  begreppet  social  exkludering för  att  definiera  utanförskap.277 I  Johanssons 

definition av begreppet menas att ”grunden för exkludering av vissa grupper och inkludering av 

andra” utgörs av ”makt och relationer av makt mellan olika grupper”. Den politiska exkluderingen 

ses  av Johansson som ”överordnad och bakomliggande orsak till  alla  andra  exkluderingstyper” 

274 Gustafsson, Per. 2007. Ett transnationellt perspektiv på migration. I Olsson, Erik et al. (red.). Transnationella rum.  
S. 15f.

275 Ibid., s. 19f.
276 Faist, Thomas. 2000. The volume and dynamics of international migration and transnational social spaces. S. 199.
277 Johansson, Marcus. 2002. Exkludering av invandrare i stadspolitiken. Makt och maktlöshet i Örebro 1980-2000.
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eftersom ”den grundläggande exkluderingen är […] politisk till naturen”.278

I  Integrationens  svarta  bok  ges  bilden  av  diskriminering  som ett  uttryck  för  etablerade 

strukturer.  När  det  gäller  de  partiinterna  strukturerna  kan  rutiner  gynna  ”redan  etablerade 

medlemmar”.  Detta  kan  ta  sig  uttryck  i  förfarande  kring  provval,  där  fördomar  bland 

partimedlemmar  kan  minska  utrikes  födda  personers  möjligheter  till  kandidaturer. 

Underrepresentationen kan även ta sig uttryck i att utrikes födda exkluderas från strategiskt viktiga 

poster.279 Det har även uttryckts skepsis kring invandrares organisering i särskilda organisationer 

inom de politiska rörelserna. En annan noterad effekt av underrepresentationen är att den blir större 

i de övre organisationsleden. Fördomar pekas ut som en grundbult i den strukturella diskriminering 

som nämns.280

Utredningens  slutbetänkande  tar  även  upp  konsekvenser  av  den  strukturella 

diskrimineringen. Bland annat menas att individens möjligheter att påverka kan relateras till vad 

individen får ta 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.”  Minoritetsgruppers  möjligheter  att  kunna  forma sin 

identitet ”som den framstår i den offentliga sfären” är en annan faktor som nämns, tillsammans med 

känslan av utanförskap från det politiska systemet, vilket innebär ett lägre valdeltagande och lägre 

delaktighet och cynism som följd.281 Strukturerna omtalas också i frågan om nya initiativ från nedre 

delen  av hierarkin.  Vissa frågor  kommer helt  enkelt  inte  upp på  dagordningen,  då de av olika 

anledningar  trängs  undan av de  etablerade  strukturerna.282 Kopplat  till  institutioners  roll  nämns 

media,  utbildningssystemet  och  arbetslivet  som  arenor  där  den  strukturella  diskrimineringen 

opererar.283

Utredningen anför sammanfattningsvis en mycket skarp kritik mot arbetslivets strukturering 

och  menar  att  diskriminering  inte  är  något  ”undantag  i  arbetslivssammanhang  utan  en 

grundläggande princip för hur arbetet ska organiseras, fördelas och belönas”. Vidare konstateras att 

”[d]iskrimineringen [inte bara förekommer] på arbetsmarknaden”, utan även på andra områden.284

Paula  Rodrigo  Blomqvist  diskuterar  i  sin  bok  Närvarons  politik  och  det  mångetniska  

Sverige  frågan om representation  och vad detta begrepp egentligen innebär.  Här visar hon på två 

huvudsakliga definitioner av representation. Den ena principen är åsiktsrepresentation, att åsikterna 

278 Johansson, Marcus. 2002. Exkludering av invandrare i stadspolitiken. Makt och maktlöshet i Örebro 1980-2000. S. 
60.

279 SOU 2006:79. S. 116.
280 Ibid., s. 117–124.
281 Ibid., s. 124.
282 Ibid., s. 126.
283 Ibid., s. 133–189.
284 Ibid., s. 188.
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är  centrala;  och  den  andra  är  grupprepresentation,  att  det  viktiga  är  vem som  representeras. 

Blomqvist  menar  att  grupprepresentationen  finns  i  det  svenska  politiska  systemet,  då 

grupprepresentation  historiskt  sett  varit  kopplad  till  klass.  Hon  menar  även  att  studier  av 

invandrares  och  kvinnors  representation  och  intressen  som  grupper  har  blivit  alltmer 

förekommande.285 Begreppet  närvarons  politik definieras  som  att  grupprepresentation  och 

åsiktsrepresentation  inte  nödvändigtvis  måste  skiljas  åt  som två  olika  principer.  Hon anför  här 

argumentet att representanters autonomi i förhållande till partisystemet trots allt är betydande och 

pekar  på  att  ”poängen  med  närvarons  politik  är  att  grupprepresentationen  ska  komplettera 

partipolitiken”.286 

Begreppet makt diskuteras också av Blomqvist. Centralt i detta är definitionen av maktens 

tre dimensioner. Den första dimensionen avser de faktiska beslutsprocesserna och synen att frånvaro 

är ett ”uttryck för att alla människor inte kan vara intresserade av att delta i samtliga frågor som 

behandlas av de beslutsfattande organen”.287 Tanken om den andra dimensionen grundas i att makt 

inte enbart utövas i de faktiska beslutande organen, utan att andra informella strukturer inverkar på 

besluten.  Den  tredje  dimensionen  handlar  om  det  långsiktiga  förändrandet  av  folks  politiska 

önskemål så att  de accepterar det rådande läget.  Närvarons politik menar hon tillhör den andra 

dimensionen.288 Tre huvudargument i teorin om närvarons politik framförs: rättviseargumentet (att 

det är en demokratisk rättighet för invandrare att representeras i politiken), resursargumentet (att 

invandrares  annorlunda  bakgrund  mot  svenskars  kan  vara  en  resurs  i  politiken)  samt 

intresseargumentet (att minoriteter har intressen som skiljer sig från majoriteten samt att de som 

grupp är underordnade majoriteten). I koppling till dessa argument tar Blomqvist även upp Youngs 

invändning att ”man inte kan förvänta sig att representanter för majoritetssamhället självmant tar 

minoriteternas  intressen  i  beaktande”,  och  vidare  Kymlickas  invändning  ”att  existensen  av 

invandrare som beslutsfattare  i sig [inte nödvändigtvis] skulle garantera att invandrares intressen 

representeras”.289

I frågan om det svenska valsystemet menar Blomqvist att personvalssystemet har främjat 

invalet  av  vissa  ”invandrarkandidater”.290 Hon diskuterar  betydelsen  av  arv  och  etnicitet  för 

representationen. De mest betydelsefulla uppdragen och största antal uppdrag tillfaller kandidater 

från Sveriges närområde och frekvensen avtar ju längre bort från landet kandidaterna kommer.291 

285 Blomqvist, Paula Rodrigo. 2005. Närvarons politik och det mångetniska Sverige. S. 11–18.
286 Ibid., s. 18f.
287 Ibid., s. 21.
288 Ibid., s. 21–23.
289 Ibid., s. 27–30. Se även Kymlicka, Will. 1998. Mångkulturellt medborgarskap. S. 161, samt Young, Iris Marion. 

2000. Att kasta tjejkast. S. 134.
290 Ibid., s. 48.
291 Ibid., s. 47–77
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Dock pekar  Blomqvist  på skillnader  när  det  gäller  kommunfullmäktige (som är  direktvalt)  och 

nämnder (icke direktvalt). I det första har ursprunget mindre betydelse för uppdrag än i det senare, 

där ”lägre nivåer” i den etniska hierarkin får färre uppdrag. Blomqvist menar att den partiinterna 

processen  i  fråga  om  nämnder  favoriserar  högre  nivåer  i  den  etniska  hierarkin.  Vad  gäller 

kommunfullmäktige var dock lägre nivåer gynnade i fråga om direkrekrytering till partierna inför 

val.292

Marcus Johanssons slutsats att maktrelationer är en central faktor i en exkluderingsprocess 

är något som jag ämnar ta med mig till  den föreslagna avhandlingen. Detta skulle också kunna 

uttryckas i termer av hegemoniförhållanden som de kommer till uttryck i de sociala relationerna. I  

relation till  begreppet  politisk integration  är  makt också ett  relevant  begrepp,  då en fullständig 

politisk  integration  förutsätter  en  jämlik  maktfördelning  och  relation  mellan  grupperna 

(immigranter och infödda). I  Integrationens svarta bok dras också slutsatsen att  makt  har en stor 

betydelse för den politiska integrationen samt att individens möjligheter att påverka är beroende av 

vad den får  ta  del  av,  med  andra  ord  ger  inflytande  mer  inflytande.  Slutligen  diskuteras  även 

strukturer och identitetsformation, där utredningen pekar på identitetsformationen och institutioners 

betydelse för den politiska integrationen. Paula Rodrigo Blomqvist visar på två för den föreslagna 

avhandlingen  användbara  typer  av  representation:  åsiktsrepresentation och  grupprepresentation. 

Utifrån  detta  diskuteras  även  begreppet  närvarons  politik som  innebär  att  båda  typerna  av 

representation  kan  förekomma,  eftersom  representanters  autonomi  i  det  svenska  systemet  är 

betydande. Hur representanter agerar inom den lokala politiska sfären eller inom andra sfärer kan ha 

en  inverkan  på  den politiska  integrationen  och är  därmed en  infallsvinkel  av  relevans  för  den 

föreslagna avhandlingen. Blomqvist diskuterar även etnisk hierarki och menar att denna grundar sig 

i ökad representation av personer beroende på deras ursprung allt närmare Sverige. Den etniska 

hierarkin  menas  även  innebära  att  lägre  nivåer  i  den  kommunala  organisationen  har  högre 

invandrarrepresentation än högre nivåer. Blomqvist nämner även begreppet  makt i  termer av tre 

dimensioner:  faktiska  beslutsprocesser,  informella  strukturer  och  långsiktiga  förändringen  av 

människors  politiska  önskemål.  Dessa  dimensioner  är  användbara  på  flera  sätt  i 

operationaliseringen  av  hegemoni  och  de  sociala  relationerna  på  den  politiska  integrationens 

område.  I  synnerhet maktens tredje dimension kan relateras  till  hegemoni i  hur en hegemonisk 

kultur befäster och förändrar samhället samtidigt som den utvecklas tillsammans med det.

5. Metoder och källmaterial

I följande avsnitt presenterar jag metoder för att undersöka det empiriska materialet i den föreslagna 

292 Blomqvist, Paula Rodrigo. 2005. Närvarons politik och det mångetniska Sverige. S. 75–77.
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avhandlingen. Olika källmaterialstyper diskuteras i koppling till  de föreslagna metoderna.  Såväl 

kvalitativ  som  kvantitativ  metod  avses  användas.  Som  en  undersektion  till  kvalitativ  metod 

behandlas även användandet av muntliga källor.

Den kvantitativa metoden brukas för att sammanställa och analysera data kring den officiella 

representationen  bland  invandrare  på  den  ort  som  studeras.  Häri  kan  representationen  inom 

kommunfullmäktige, dess styrelser och kommunala nämnder ingå. Källmaterial för denna del av 

den föreslagna avhandlingen är tänkt att utgöras av förteckningar över förtroendevalda, protokoll 

samt  partiinterna  dokument  som  beskriver  de  interna  rekryteringsprocesserna  (ur  kvantitativt 

hänseende innebär detta att dessa dokument undersöks i syfte att identifiera hur stor andel finska 

immigranter  som  nominerades  respektive  valdes  till  olika  uppdrag).  Register  från  andra 

organisationer såsom invandrarföreningar och bildningsförbund avses också undersökas. Syftet med 

undersökningen av dessa dokument är att identifiera omfattningen av bildningsverksamhet riktad 

mot  immigranter,  omfattningen  i  medlemskap  bland  immigranter  och  invandrarföreningarnas 

storlek  i  medlemsantal.  Även  statistik  kring  uppdragsrepresentationen  inom  de  olika  politiska 

partierna  kan  tas  fram  och  analyseras.  Utöver  detta  ska  mötesprotokoll  och  andra  jämförbara 

handlingar undersökas i syftet att se hur ofta finska immigranter deltagit aktivt eller haft möjligheter 

att  yttra sig i  olika frågor.  Resultaten från dessa undersökningar kan ge viktiga insikter  hur de 

sociala  relationerna  klass,  genus,  etnicitet och  generation  samverkar  i  denna  kontext. 

Mandatfördelning  behöver  sammanställas  för  att  ge  studien  bakgrund.  Därför  avser  jag  även 

sammanställa dessa kvantitativa data som en del av en bakgrund till de lokala förutsättningar som 

främjar  eller  hindrar  immigranters  politiska  integration.  Här  kan  även  indikationer  på 

karaktärsdragen i  ortens  politiska ekonomi skönjas  tillsammans  med vissa grunddrag i  rådande 

hegemoni.

Tanken är att denna kvantitativa analys ska kunna jämföras med relevant statistik över den 

finska immigrantgruppens del av befolkningen nationellt såväl som i Katrineholm. Den kvantitativa 

undersökningen syftar således till att identifiera eventuella statistiska skillnader mellan den finska 

invandrargruppen (samt i  förekommande fall  som jämförelse även andra invandrargrupper)  och 

befolkningen  i  allmänhet  i  förhållande  till  politisk  representation.  Den  kvantitativa  delen  av 

avhandlingen ska också redogöra för valdeltagande, om statistik över detta finns att tillgå, samt 

kandidaturer genom undersökning av förteckningar över förtroendevalda. 

Den kvantitativa metoden ska sammanfattningsvis användas för att ge en strukturell översikt 

över immigranternas verksamhet på orten. För att kunna beskriva den politiska integrationen på en 

ort  krävs  som  jag  nämnt  tidigare  att  ortens  politiska  ekonomi  beskrivs.  Den  kvantitativa 

undersökningen behövs för  att  beskriva och sammanställa  fördelning av uppdrag, anställningar, 
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yrken  och  andra  kvantifierbara  data.  Dessa  är,  jämte  kvalitativt  litteratur-  och  källstudium,  en 

nödvändig grund för en beskrivning av en orts politiska ekonomi.

Den kvalitativa metoden nyttjas för att undersöka protokoll från de kommunala styrelserna 

och nämnderna i syfte att identifiera vilket förhållningssätt dessa organ haft till frågor om politisk 

integration, representation och invandrarpolitiska frågor. Protokoll från partier, bildningsförbund, 

fackföreningar, invandrarföreningar och religiösa organisationer kan också komma att användas för 

att studera dessas förhållningssätt till immigranters delaktighet i det lokalpolitiska systemet och på 

andra  kommunala  arenor.  Syftet  med  studien  av  nämnda  typer  av  dokument  är  även att  lägga 

grunden till en beskrivning av den rådande politiska ekonomin och hegemonin på orten. Relevant 

material från dominerande lokala företag (som varit arbetsgivare åt invandrargruppen i fokus) avses 

också undersökas kvalitativt  i  syfte  att  identifiera  dessas förhållningssätt  till  immigranter,  deras 

politiska integration och den lokala invandrarpolitiken. Dessa företags roll som aktörer i den lokala 

politiska ekonomin och förhållande till rådande hegemoni avses undersökas. Den politiska debatten 

i lokalpressen och lokalpressens skildringar av invandrarpolitik och immigrationspolitik kan också 

komma  att  vara  relevant  i  studiet  av  den  politiska  integrationen  av  immigranter,  varför 

lokaltidningar och annat liknande material ska användas som källor i den föreslagna avhandlingen.

Bland de kvalitativa källorna pekar jag här ut muntliga källor som en särskild del. Malin 

Thor pekar på vissa karaktärsdrag hos muntliga källor som inte finns hos skriftliga källor. Ett drag 

är att det som inte kan återfinnas i traditionellt skriftligt källmaterial kan synliggöras. Hon påpekar  

att ”muntliga källor är berättande källor. De berättar för oss om händelser, men också om dessa 

händelsers mening och betydelse för individuella människor”.293 En annan aspekt av källorna som 

måste  beaktas  är  att  de  är  kvarlevor,  vilket  innebär  att  ”[t]idpunkten  för  intervjun  spelar  en 

avgörande roll för vad som sägs och hur det sägs”. Slutligen menar Thor att ”[v]ad  och  hur  de 

[intervjuade] berättar är också knutet till samtiden, en händelse samma dag eller deras nuvarande 

situation kan locka fram speciella minnen”. Hur intervjupersonen vill bli sedd av eftervärlden kan 

också vara en relevant aspekt att ta i beaktande vid behandlingen av intervjumaterialet.294

Forskningscirkeln, som bygger på att forskaren vid flertalet tillfällen sammanträffar med en 

grupp (historiska) aktörer inom det ämne som undersöks, är en möjlig metod för den föreslagna 

avhandlingen.  Angående  forskningscirkeln  som  metod  menar  Lars  Olsson  att  ett  viktigt 

karaktärsdrag är  att  ”den bygger  på idén om en demokratisk kunskapssyn, där alla  deltagare – 

utifrån sina skilda erfarenheter och kunskaper  – har lika värde”.  En forskningscirkel  skiljer  sig 

därmed  från  en  studiecirkel  i  det  hänseendet  att  den  syftar  till  att  skapa  ny  kunskap.295 

293 Thor, Malin. 2006. Muntliga källor och källkritik. I Hansson, Lars & Malin Thor (red.). Muntlig historia. S. 36.
294 Ibid., s. 37.
295 Olsson, Lars. 2006. I levande och döda typografers sällskap. Erfarenheter av ett sexårigt cirkelforskningsprojekt 
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Sammanfattningsvis  pekar  Olsson  på  den  stora  nytta  det  kommunikativa  elementet  i  en 

forskningscirkel har. Den ger akademikern möjlighet till kontakt och kommunikation med världen 

utanför universitetet.296 Lars Hansson beskriver också forskningscirkeln som metod för användning 

av muntliga källor. Hansson pekar liksom Olsson på jämlikhetsaspekten i forskningscirkeln, det vill 

säga att ”att mötet ska ske på så jämlika villkor som möjligt, att båda sidors kunskap ska värderas 

lika högt”. Eftersom forskningscirkeln inte utgör en intervjusituation utan har mer gemensamt med 

ett  samtal  får  forskaren  i  högre  utsträckning en modererande än  en  intervjuande roll.  Hansson 

påpekar dock att de demokratiska förväntningarna inte får vara för höga, enär det är forskaren som 

bedömer ämnens relevans, har en ledande roll,  och sammanställer det cirkeln kommer fram till 

vetenskapligt.297 Hansson  visar  också  genom  erfarenheter  från  eget  forskningscirkelarbete  att 

fungerande former för cirkeln är något som måste arbetas fram utifrån rådande förutsättningar. En 

kollektiv  metod  där  diskussionen  löpte  fritt  kunde  exempelvis  resultera  i  att  vissa  individer 

dominerade cirkeln,  medan cirkeldeltagarnas självstudier av materialet  i  förväg minskade denna 

tendens.298 Sammanfattningsvis  konstaterar  Hansson  att  den  demokratiska  ansatsen  med 

forskningscirkel är eftersträvansvärd och att målet för forskaren bör vara att ”så långt som möjligt 

åstadkomma subjekt-subjekt-relation” och att  genom cirkeln ”jämna ut  relationen i  demokratisk 

riktning” genom att tillföra historiska aktörers (cirkeldeltagarnas) syn på källmaterialet.299

Intervjuer med finska immigranter som på något sätt varit politiskt aktiva eller verksamma 

inom invandrarföreningar, bildningsförbund, fackföreningar eller religiös verksamhet avses företas i 

syfte att  få ytterligare perspektiv på den politiska integrationen på orten.  Intervjuer med inrikes 

födda personer inom lokalpolitiken eller föreningslivet avses även företas för att få en beskrivning 

av  den  politiska  integrationen  på  orten  utifrån  perspektivet  hos  inrikes  födda.  Finns 

förutsättningarna på orten kan det tänkas att en forskningscirkel initieras med medverkan av finska 

immigranter med bakgrund inom föreningsliv eller lokalpolitik. Detta bör i så fall ske i den senare 

delen av avhandlingsarbetet, då en sådan cirkel förutsätter att forskaren är väl insatt i  de lokala 

förutsättningarna och inläst på området så att fruktbara resultat kan nås i samspel med deltagarna.

med typografer i Lund. I Hansson, Lars & Malin Thor (red.). Muntlig historia. S. 89
296 Ibid., s. 112.
297 Hansson, Lars. 2006. Förflutna förväntningar. I Hansson, Lars & Malin Thor (red.). Muntlig historia. S. 119
298 Ibid., s. 120f.
299 Ibid., s. 125.
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6. Politiska hegemoniers och sociala relationers betydelse för politisk integration – 

sammankoppling av syfte, forskningsläge och teoretisk bakgrund

I  detta  avslutande  avsnitt  kopplar  jag  samman  den  föreslagna  avhandlingens  syfte  samt  det 

presenterade forskningsläget med den teoretiska bakgrund som jag diskuterat i denna PM. 

Syftet med den föreslagna avhandlingen är att undersöka hur finska immigranters aktörskap 

inom den politiska ekonomin i relation till den rådande hegemonin i Katrineholms kommun kommit 

till uttryck i politisk integration eller brist på densamma över tid samt att undersöka hur institutioner 

och olika aktörer på orten förhållit sig till och påverkats av immigranternas aktörskap och hur detta 

kan relateras till graden av politisk integration.

I  forskningsläget  har  jag  presenterat  olika  arenor  för  immigranters  aktörskap  i 

lokalsamhällen  samt  på  central  nivå,  jämte  lokalpolitiska  och  centrala  aktörers  hantering  av 

immigranternas delaktighet på dessa arenor. Inom den politiska arenan har tidigare studier visat på 

betydelsen av flera av de nämnda sociala relationerna, exempelvis klass och etnicitet i fråga om 

röstningsbeteende. Rådande lokala förhållanden och maktförhållanden mellan aktörer har påverkat 

möjligheterna till att få gehör för verksamheter och frågor och det finns därmed starka incitament 

för att undersöka i vilken mån dominanta hegemonier har bidragit till detta förhållande.  För att  

kunna uppfylla den föreslagna avhandlingens syfte är studiet av politiken ett mycket viktigt område. 

Den fackliga verksamheten är av betydelse för immigranternas aktörskap i lokalsamhället i 

och  med  att  det  har  visats  att  ett  stort  intresse  funnits  för  att  organisera  immigranter  som 

medlemmar,  däremot har dessa mött  hinder vid försök att  driva frågor  eller  engagera sig inom 

facket. Eftersom LO och dess medlemsförbund är en socialdemokratiskt dominerad rörelse är det 

viktigt  att  belysa  frågan  om  immigranters  fackliga  medlemskap  utifrån  identifikationen  av  en 

socialdemokratisk  hegemoni.  Den  föreslagna  avhandlingen  kan  ta  sig  an  frågan  om  hur 

immigranters  verksamhet  inom den fackliga arenan i  en lokal  politisk ekonomi hindrades  eller 

gynnades av lokala hegemoniska förhållanden och dessas uttryck i de sociala relationerna, samt hur 

kopplingen mellan fackföreningsrörelsens hållning på orten och den politiska integrationen såg ut.

Aktörskapet i invandrarföreningar, det vill säga den lokala organiseringen av immigranter på 

etnisk/nationell grund, är ännu en relevant sfär i frågan om politisk integration. Hur immigranternas 

organisering har sett ut har liksom annan verksamhet varit beroende av de lokala förutsättningarna. 

Organisationsstrukturen har även visat  på en skiktning inom den finska immigrantgruppen. Hur 

etniska organisationer ställde sig till den lokala hegemonin samt hur dessas verksamhet betraktades 

och genomfördes inom en lokal politisk ekonomi är viktiga faktorer för att kunna beskriva hur den 

politiska integrationen sett ut. Ännu en viktig faktor är att se om det finns en koppling mellan ett 
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starkt eller svagt etniskt föreningsengagemang och en politisk integration inom andra sektorer av 

lokalsamhället. 

Andra  sektorer  kan  också  vara  betydelsefulla  för  den  politiska  integrationen; 

bildningsförbunden  har  tidigare  forskning  visat  haft  mycket  verksamhet  som  riktats  till 

immigranter.  Det  har  även  visats  att  ABF  som  del  av  arbetarrörelsen  företrätt  både  en 

socialdemokratisk och en kommunistisk bildningsverksamhet, medan de andra bildningsförbunden 

företrätt en icke uttalat partipolitisk linje. En fråga gällande bildningsförbunden blir hur lokala och 

centrala  hegemonier  och  dominans,  såväl  inom  som  utanför  organisationerna  påverkat 

bildningsverksamheten och hur  annan verksamhet  bland immigranter  påverkat  benägenheten att 

delta  i  bildningsverksamhet,  samt  om  bildningsverksamheten  kan  utgöra  en  väg  till  politisk 

integration.  Bildningsverksamhetens  roll,  liksom  övriga  nämnda  arenors,  i  formationen  av 

hegemonier inom ramen för en politisk ekonomi och interaktionen med immigranter kan också bli  

en fråga för den föreslagna avhandlingen. Likaså kan det diskuteras om en stark etnisk kyrklig 

verksamhet  öppnar  en  väg  till  politisk  integration,  exempelvis  genom  kyrkofullmäktige-

institutionen, och hur församlingsverksamhet inom en ort kan inverka på och påverkas av lokala 

och centrala hegemonier samt om sådan verksamhet främjar den politiska integrationen. 

I  forskningsläget  diskuterades  även  invandrarpolitiken  på  lokal  nivå.  Hur  väl  etniska 

minoriteter lyckas driva sina frågor och vilka incitament som finns till att driva en invandrarpolitik 

som går  i  linje  med  detta  förefaller  vara  beroende  av  lokala  förutsättningar.  Ur  ett  europeiskt  

perspektiv betonades att den centrala nivåns agerande ofta följde den lokala nivåns. Frågan i detta 

fall  är  om detta är  ett  resultat  av lokala och centrala hegemoniers inverkan samt styrkan i  den 

etniska organiseringen. 

De sociala relationer som presenterats bör betraktas som delar av en helhet eftersom det är 

svårt att få en helhetsbild av en företeelse såsom politisk integration om någon av dessa utelämnas.  

Det är svårt att tänka sig politisk integration oinfluerad av ekonomiska faktorer i ett samhälle där 

sociala  skiktningar  och  klasser  finns.  Likaså  är  det  problematiskt  att  analysera  den  politiska 

integrationen  och  samtidigt  utelämna  kön/genus  i  analysen,  enär  denna  faktor  påverkar 

möjligheterna till delaktighet. För att förstå immigranters identitetsskapande och sammanhållning i 

det  nya  landet  är  etnicitet  ett  nödvändigt  och  centralt  begrepp. I  de  fall  immigranters 

identitetsskapande  och  sammanhållning  i  det  nya  landet  baseras  på  en  föreställd  nationell 

gemenskap som i stor utsträckning inte är baserad på etniska faktorer blir nationalitet ytterligare en 

typ av social relation att ta i beaktande. För att kunna förklara viljan och möjligheten till politisk 

integration  är  ett  livscykelperspektiv  väsentligt.  Generationstillhörigheten  kan prägla  individens 

vilja att engagera sig i det nya landet, till exempel i det fall immigranten vid högre ålder befinner 
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sig  i  ett  stadium i  livet  där  delaktighet  i  politiska  processer  ter  sig  mer  ointressanta,  eller  att 

immigranten i ung ålder ser migrationen som en tillfällig åtgärd och därför inte ser någon anledning 

till  politisk  integration.  Sekventialitet  kan även ses  i  fråga  om generation.  Ett  migrationsbeslut 

behöver inte resultera i det som var de ursprungliga intentionerna; beslut om att stanna i det nya 

landet kan tas i ett senare skede.

Den politiska integrationen kommer i den föreslagna avhandlingen att belysas genom att 

finska  immigranters  verksamhet  inom olika  arenor  i  Katrineholm analyseras.  Verktyg som kan 

användas i analysen av den politiska integrationen har presenterats i den teoretiska bakgrundens 

avsnitt om politisk integration jämte definitioner och diskussion kring begreppet. 

Carl Dahlströms resonemang om institutioners formation och diskrepansen mellan retorik 

och praktik hos dessa kan vara av vikt för den föreslagna avhandlingen eftersom den anger faktorer 

som bidrar till institutioners mottaglighet för förändring och förutsättningar för utveckling. Vidare 

visas i modellen  historisk institutionalism hur institutioners framväxt påverkar deras mottaglighet 

för förändring och internkultur samt retorik och praktik. Förklaringsmodellen kan användas för att 

beskriva  såväl  de  offentliga  kommunala  institutionernas  funktion  som institutioner  inom olika 

arenor  i  den  lokala  politiska  ekonomin.  Likväl  kan  den  appliceras  på  immigranternas  etniska 

organisering. Dahlström för även ett resonemang om olika hypoteser för kopplingen mellan retorik 

och  praktik:  Isärkopplingshypotesen,  stabilitetshypotesen,  retorikens  förändringshypotes och 

praktikens  förändringshypotes.  Samtliga  av  dessa  hypoteser  kan  användas  för  att  pröva  en 

institutions förhållningssätt, utveckling och interaktion med samhället och grupper däri samt dess 

roll i den lokala politiska ekonomin och inställning gentemot rådande hegemoni(er). Nils Brunssons 

resonemang om ideologisk förändring inom organisationer kan också vara relevant för analysen av 

institutioner  inom en lokal  politisk  ekonomi.  I  synnerhet  är  hans  resonemang om två  typer  av 

organisationer, en som anpassar sig med omgivningen och en annan som kan manipuleras, relevant.

Olika strategier för synen på invandrares verksamhet i det nya landet presenteras av Stephen 

Castles  &  Mark  J.  Miller,  antingen  i  form  av  assimilationssträvanden  eller  främjandet  av  ett  

mångkulturellt  samhälle.  Dahlström  fördjupar  resonemanget  genom  att  ange  åtta  typer  av 

invandrarpolitik.  De  kategorier  som  anges  kan  vara  av  betydelse  för  att  förklara  den  lokala 

invandrarpolitiken i Katrineholm utifrån nämnda teoretiska ramverk. 

Pennix  et al. definierar olika dimensioner för medborgarskapet: den  juridisk-politiska, den 

socioekonomiska samt religion- och kulturdimensionen. Dessa är användbara för att beskriva inom 

vilka sektorer i ett lokalsamhälle som den politiska integrationen i koppling till medborgarskapet 

opererar på. Det har även presenterats olika vägar till  aktivitet,  så kallade  mobiliseringskanaler 

(inom existerande system) och aktiveringskanaler (via informella eller systemexterna vägar).
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Angående  politisk  mobilisering  definierar  Paula  Rodrigo  Blomqvist  tre  typer  av  strategier, 

assimilering, inkorporering och separation. Den politiska integrationen eller drivandet av politiska 

krav kan beskrivas utifrån dessa strategier.

Ett  transnationellt  perspektiv  kan  också  anläggas  i  den  föreslagna  avhandlingen.  Detta 

innebär att immigranters verksamhet i det nya landet belyses även utifrån banden till hemlandet. 

Termerna  transmigrant och  transnationellt community kan användas för att beskriva hur personer 

liksom grupper behåller starka band till hemlandet.

Makt är ett centralt begrepp i en studie av politisk integration. Såväl Marcus Johanssons som 

Paula Rodrigo Blomqvists  framställning visar på maktbegreppets betydelse. Relevansen för den 

föreslagna avhandlingen är stor i och med att hegemoni i högsta grad handlar om att bibehålla makt 

och inflytande. De sociala relationerna är maktrelationer mellan människor, och det är därför viktigt 

att  definiera  maktbegreppet.  Paula  Rodrigo  Blomqvists  framställning  visade  på  maktens  tre 

dimensioner som innefattar formell och informell makt samt en långsiktig förändring av människors 

tänkande. Den tredje dimensionen har tydliga paralleller till begreppet hegemoni.

Representationen är ytterligare en faktor som bör tas med i en studie av politisk integration. 

Här  har  Paula  Rodrigo  Blomqvist  gjort  en  uppdelning  i  åsiktsrepresentation och 

grupprepresentation. När den formella representationen analyseras i den föreslagna avhandlingen är 

det viktigt att ta med denna uppdelning.

Den politiska och den etniska organiseringen är självklara områden för avhandlingens fokus, 

eftersom de är  starkt  kopplade  till  möjligheten  till  politisk  integration  generellt.  När  det  gäller 

övriga sfärer  beror  fokus helt  på de specifika förutsättningarna  inom den politiska ekonomin i 

lokalsamhället. I denna PM har jag presenterat några möjliga sfärer som kan vara av relevans i 

studiet av finska immigranters politiska integration. Vilka sfärer som kommer att belysas förutom 

politiken och invandrarföreningarna  beror  dock på vad undersökningen av Katrineholms lokala 

förhållanden  visar.  Immigranternas  verksamhet  kommer  att  belysas  i  förhållande  till  rådande 

centrala  och  lokala  hegemonier  och  hur  dessa  hegemonier  kommer  till  uttryck  i  de  sociala 

relationerna. 

Eftersom Katrineholm är  en  ort  som dominerats  starkt  av  socialdemokratin  kan Gunnar 

Olofssons  beskrivning  av  socialdemokratins  organisationsform erbjuda  en  vägledning  till  vilka 

sfärer inom orten som kan komma att belysas. Fackföreningsrörelsen beskrivs av Olofsson som 

”den  socialdemokratiska  arbetarrörelsens  grundläggande  organisationsform”  medan  det 

socialdemokratiska partiet kan ses som ”dominerande, överordnade och sammanhållande”.300 Att 

behålla kontrollen över den grundläggande organisationsformen blir en central målsättning för att 

300 Olofsson, Gunnar. 1979. Mellan klass och stat. S. 165.
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upprätthålla hegemonin. Producent- och konsumentkooperationerna beskrivs som en särskild del av 

den  socialdemokratiska  rörelsen.  Bildningsförbund  och  folkhögskolor  beskrivs  jämte 

barnverksamhet såsom Unga Örnar som subkulturella organisationer, likaså kulturell verksamhet 

som arkiv,  folkparkerna,  förlag, och kulturföreningar.301 Utöver detta kommer sidoorganisationer 

som centreras kring partiet, såsom kvinnoförbund, pensionärsorganisationer, ungdomsförbund och 

liknande rekryteringskanaler samt ”social miljö för bestämda grupper/skikt av partimedlemmar”.302 

Inom dessa  olika  delar  av  socialdemokratins  organisationsformer  kan  även  föras  den  kyrkliga 

partiverksamheten  (exempelvis  inom  kyrkofullmäktigeinstitutionen)  och  invandrarföreningar  på 

politisk  grund.  Med  andra  ord  kan  till  det  socialdemokratiska  (eller  andra  partier)  knutna 

organisationer ses som en möjlig väg in i politiken och till politisk integration för invandrare, och 

därmed vara relevanta sfärer att studera i den föreslagna avhandlingen.

I  inledningen pekade jag på det  politiska intresset  för  invandrarfrågor  och samtidigt  det 

upplevda politiska  ointresset  för  att  integrera  invandrare  i  den  politiska sfären.  Den föreslagna 

avhandlingen kan med hjälp av nämnda teoretiska utgångspunkter ge klarhet i om denna situation 

även är förhärskande på det lokala planet, vilka faktorer som ligger bakom den lokala situationen, 

samt om underordningar handlar om medveten diskriminering eller andra faktorer. Jag har i denna 

promemoria visat på möjligheterna och fördelarna med att studera immigranters aktörskap i en lokal 

svensk  politisk  ekonomi utifrån  hegemoni  som uttrycks  i  de  sociala  relationerna  klass,  genus, 

etnicitet/nationalitet och  generation  och  operationalisera  dessa  teoretiska  utgångspunkter  i  en 

undersökning av politisk integration. Detta är en ny infallsvinkel som skulle bidra med nya insikter 

i forskningen inom ämnet politisk integration specifikt och inom ämnet politisk historia generellt.  

Perspektivet möjliggör även nya insikter i hur hegemonier kommer till uttryck i sociala relationer 

och  opererar  i  en  politisk  ekonomi,  samt  hur  hegemonier  och  sociala  relationer  formas  och 

omformas av migrationsprocesser.

301 Olofsson, Gunnar. 1979. Mellan klass och stat. S. 166–168.
302 Ibid., s. 169.
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