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Förord 
Vi publicerar här de underlag och texter som författades till det seminari-
um som ordnades till Svante Lundbergs ära i Växjö den 16 mars 2011. 
Häftet rymmer elva texter som skildrar olika delar av Svantes akademiska 
liv. Till sist kommer Svantes CV och en publikationslista. Insprängt i 
boken finns illustrationer i form av omslagen till Svantes böcker.  

Seminariet den 16 mars 2011 arrangerades för att hedra och tacka 
Svante Lundberg för de insatser han gjort och för den roll han spelat inom 
ämnet sociologi vid institutionen för samhällsvetenskap i Växjö från 2001 
till 2011. 

Svante Lundberg kom till Växjö år 2001. Från den 1 september och 
året ut var han anställd på 50 % som lektor. Från 2002 knöts han på heltid 
till Växjö universitet, först på ett lektorsvikariat. Han fick fast anställning 
som professor fr.o.m. den 1 oktober 2002 till den förste mars 2011, som 
professor på heltid. Därefter har han varit anställd som forskare på 50 %. 

Här följer elva texter kring olika facetter av Svantes liv och verksam-
het. Han skildras som student, resenär, forskare, flanör, resonör och lära-
re. Sex framfördes den 16 mars medan två var skrivna för att kunna fram-
föras om det blev tid över eller om någon av de utifrån kommande gäs-
terna inte skulle dyka upp. Tre texter skildrar Svante från forskningssek-
reterarens, prefektens och studierektorernas perspektiv. 
 
Växjö hösten 2011 
 
Gunnar Olofsson och Anna-Maria Sarstrand Marekovic  
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Inbjudan såg ut så här: 

Ett överraskningsseminarium för Svante Lundberg – 
onsdagen den 16 mars kl. 13-15.30 
 
I mars fyller Svante 67 år och han går därmed formellt i pension. Men var 
inte oroliga – han kommer även framöver att vara engagerad i ämnet, i 
undervisningen och arbeta med sin forskning vid vår institution. 
 
Onsdagen den 16 mars kommer eftermiddagens seminarium att ägnas åt 
Svante. Det gör vi genom att ett antal av dem som under årens lopp har 
arbetat tillsammans med honom kommer att ge sin bild av Svante, som 
forskare och som person. Varje inledare får ca en kvart på sig för sin in-
ledning och sedan ges det tid för genmäle från Svantes sida, och för frå-
gor och diskussion. 
 
Följande personer kommer att göra varsin inledning: 
 
Ulf Öhlund, pedagog och senare ämbetsman i HSV med vilken Svante 
samarbetade på 1970-talet, bl.a. kring utgivningen av boken Jämlikhets-
myt och klassherravälde (1976). 
 
Staffan Lindberg, professor i sociologi vid Lunds universitet, utveck-
lingsforskare med Sydasien som specialitet och organisatör av tredje-
världen-seminarierna i Lund under många år, vartill Svante var länkad 
som administratör (!)  
 
Sven Axel Månsson, sociolog och nu professor i socialt arbete i Malmö – 
med honom samarbetade Svante bl.a. i ett tidigt projekt om demonstran-
ter och i ett längre projekt om 68-orna. 
 
Norma Montesino, lektor och forskare i socialt arbete i Växjö och numera 
i Lund, men också en del av den latinamerikanska diasporan i Sverige. 
Norma kommer att tala om återvändare i relation till Svantes avhandling 
om Flyktingskap.  
 
Tomas Peterson, politisk sociolog och idrottsforskare med vilken Svante 
samarbetat i ett stort och långvarigt projekt kring flyktingskap och im-
migration i Lund (”Rystad-gruppen”).  
 
Anna-Maria Sarstrand Marekovic, har handletts av Svante och har också 
arbetat nära honom i olika kurser i Växjö. Anna-Maria kommer att ta upp 
ett tema som berör Svantes tidigare aktiviteter. Därtill kommer, om ut-
rymme ges, även Ola Agevall och Gunnar Olofsson att göra kortare in-
lägg. Evenemanget kommer att gå av stapeln onsdagen den 16 mars.  
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LOKAL: K1212 på Linnéuniversitetet i Växjö. Därefter blir det en lättare 
buffé, som serveras i institutionens personalrum, där det kommer att ges 
utrymme för andra tal och hyllningar till Svante. Prefekten Stefan Höjelid 
och ämnesföreträdaren Sven Hort kommer att förgylla buffén med sin 
närvaro. 
 
Det här är tänkt som ett arrangemang till Svantes ära och som ett tack för 
hans insatser i Växjö de senaste 10 åren och för hans roll inom forskning-
en kring migration och flyktingskap. Vi vill också tacka honom för hans 
insatser inom undervisningen och forskarutbildningen vid ämnet och 
institutionen.  
 
Välkommen till evenemanget den 16 mars  
 
Catarina Gaunitz, Anna-Maria Sarstrand Marekovic och Gunnar Olofsson 
 



 

 
 



Den resande Svante 
– vännen, reskamraten, 

samhällsvetaren, 
hemmansägaren 

Ulf Öhlund 
Jag talar gärna med mina vänner, ogärna om dem. Om mina ovänner talar 
jag däremot gärna och länge.  

När jag nu skall göra ett undantag – att tala om Svante, snarare än med 
honom, gör jag det i vi-form. Nästan allt jag har att säga om Svante har 
att göra med saker vi haft tillsammans – erfarenheter vi gjort gemensamt. 
Jag kommer också att koncentrera mig på det sena sextiotalet och det 
tidiga sjuttiotalet – innan de flesta av er träffat Svante.  

Jag vill också redan i början säga att det här med att bli pensionär är ett 
viktigt steg. Nu ser jag fram emot att vi just som pensionärer blir kollegor 
igen.  

Med vänskap är det så att den kommer och går, vänner kommer och 
försvinner. Få vänskaper består. Orsakerna till det är många och varie-
rande - man kommer ifrån varandra, man flyttar, man blir osams – ja ni 
vet… 

Svante och jag har varit vänner i många år – han är den äldste av de jag 
har kvar och han är en av de allra bästa. Jag skulle kunna säga den allra 
bästa. Om ordet vänfast har kvar sin ursprungliga betydelse, är det vad 
Svante är. 

Vi träffades i Lund 1968 – var, hur och de närmare omständigheterna 
har jag glömt bort, men helt plötsligt var han där lika självklar som luften 
man andades och marken man gick på. Det är ju sådana ord man brukar 
använda i sådana här nostalgiska sammanhang. 

Vi flaxade båda mellan studier och små påhugg för att klara livhanken. 
Jag minns att vi vid några tillfällen undervisade tillsammans, oklart var, 
ännu oklarare vad och hur, men framför allt minns jag att vi gick vida 
omkring i Lunds omgivningar och pratade, diskuterade och analyserade. 
Svante var till skillnad från de flesta jag träffade i Lund på den tiden inte 
särskilt upptagen av att bli utbildad. Men han var bildad, han var nyfiken 
och han var beläst. Det fanns knappast något problem i världsmåttstock 
som vi inte löste under de här vandringarna, inte någon fråga av mindre 
betydelse som undkom vårt skarpa skärskådande. Jag minns också att vi 
bytte arbete med varandra. På sextiotalet var sjuksköterskeutbildningen 
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på fem terminer. I den femte hade man ett samhällsvetenskapligt block, 
som till största delen fylldes med sociologi. Jag minns inte om det var jag 
som lämnade över den till Svante, eller om jag fick den av Svante. Men 
bytte gjorde vi på något sätt. 

Vi knöt givetvis andra kontakter också – Svante med Svalle och Hans 
med det lurviga håret och av det blev det så småningom en bok - Demon-
stranter. Jag på min kant träffade Gunni, och sådant tar ju, som ni vet, sin 
tid.  

Jag tittade för övrigt igenom demonstrantboken och uppföljaren för 
något är sedan, mest av nyfikenhet på det här med tidens tand och histori-
ens vingslag. Och de håller fortfarande måttet – de är läsvärda, verkligen. 
De förmedlar med ett gott mått av sociologiskt grovarbete kärnan i en 
studentgenerations sätt att tänka och (försöka) vara. 

Jag minns också de fester, som vi förmodligen helt oberoende av var-
andra, deltog i – fulla av rödvin, engagemang och politiska diskussioner. 
Ibland fanns det till och med räkor och franskt bröd. Men för det mesta 
inte. Där någonstans i mitten bland uppvaktande damer fanns alltid Svan-
te, redan då med imponerande hårbeklädnad på överläppen. Så var det då. 
Det var 1968, livet lekte och vi var vänner och kamrater. 

Sen försvann Svante. Jag måste erkänna att här har kronologin förlorat 
sig i dimman, men det måste ha varit då, omkring 1970, han försvann till 
Latinamerika. Och när han kom hem fanns Celia med, och sådant tar ju, 
som ni vet, sin tid. 

Det måste ha varit på det dåvarande ”forskningspolitiska programmet” 
som vi sågs och började umgås igen. Programmet var en underbar oas, är 
det fanns litteratur som inte fanns någon annanstans och en fri och öppen 
atmosfär – förutom Stevan Dedijer själv, Rolf Gustavsson, Jon Sigurds-
son, makarna Brundenius, och där sprang Joachim Israel ut och in – 
ibland med håret på ända och urförbannad (ofta oklart på vad), men 
ibland riktigt resonabel. Där fanns också från och till östeuropeiska aka-
demiker som flyttat från sina hemländer för att få sinnesfrid och forsk-
ningsutrymme. Jag har senare förstått att flera av dessa senare fortsatte 
västerut till akademier i Storbritannien och USA. 

Det var här någonstans, 1972 – 73, som vi formerade oss till en grupp. 
Staffan Selander var redan en flitig besökare, och Staffan och Svante 
kände varandra tidigare. Jag tror att de mötts på det socialpedagogiska 
programmet, där de drillats av triumviratet Kallos-Köhler-Nilsson – ett 
menage à trois helt i den tidens anda. Svante var intresserad av Pro-
grammets Latinamerika- och Mellanösternlitteratur (parallellt med socio-
logi läste han arabiska på den här tiden).  Staffan hade grupprest till Kina 
och hade i vanlig ordning fått en släng av den kinesiska sjukan. Han kas-
tade sig över all Kinalitteratur. Själv hade jag börjat intressera mig för 
vilken betydelse utbildning hade i underutvecklade länder, både som 
instrument för fortsatt förtryck och för eventuellt motstånd mot koloniala 
och postkoloniala institutioner. Ur det här mötet uppstod två projekt.  

Det ena var antologiprojektet ”Jämlikhetsmyt och klassherravälde”. Vi 
hade alla på olika sätt kommit i kontakt med ”the new sociology of edu-
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cation”, men vi hade inte något samlat grepp över vare sig utgångspunk-
ter, frågeställningar eller metodfrågor. Jag minns inte, men jag är överty-
gad om att det var Svante, med sin utgångspunkt i sociologiämnet och 
kontakter med Bengt Gesser, Boel Berner och Staf Callewaert som kläm-
de fram bokidén.Vi kom i kontakt med Bo Cavefors (iförd randig bo-
mullskostym) och han var intresserad. 

Det andra projektet tog ett djärvt och något vildvuxet grepp på utveck-
lingsproblematiken.  Vi ville försöka se hur olika strategier för utveckling 
i den tredje världen verkade. Av hänsyn till vårt nutida anseende skall vi 
lämna detaljerna i det projektet därhän. Det intressanta, och det obegrip-
liga, får vi väl numera säga, var att SIDA tog oss på allvar och beviljade 
ett anslag som gjorde det möjligt för oss att resa runt i Brasilien under tre 
månader hösten 1974.  Ja – valet av Brasilien – ni anar. 

Under de här åren 1969 till 1974 levde vi bokstavligen på marginalen. 
Vi varvade påhugg i undervisning, grovjobb i andras projekt och egna 
studier, men vi fann på ett sätt att få lite eget utrymme: Utrustade med en 
förteckning av svenska kultur- och stipendiefonder sökte vi pengar över-
allt för att resa och besöka samhällsvetenskapliga institutioner i Europa. 
Vi motiverade med våra båda projekt omväxlande – bokprojektet som 
avsåg att introducera den nya utbildningssociologin i Sverige, och det 
andra där vi ville förstå utvecklingens interna mekanismer. Och vi fick 
pengar – inga mängder, men vi kunde resa i Europa. Maj – juni i Tysk-
land, Frankrike och England i ett par, tre år i början av sjuttiotalet.     

Som det skulle visa sig ägde vi tre tillsammans egenskaper som var väl 
anpassade till ett sådant vagabonderande. Staffan var dörröppnaren. Han 
kunde gå rakt in i ett närmast fientligt sammanhang och med sitt pojkak-
tiga leende betvinga varje motstånd. Efter fem minuter accepterades vi 
och bjöds in till samtal, seminarier etc. Vi till och med bodde hos folk vi 
träffade på det här sättet. Vi våldgästade bl. a Malcolm Caldwells radhus 
i sydöstra London i en aning generande former. Staffan hade träffat Mal-
colm, som var Sydostasienspecialist, i Kinasvängen. (Caldwell kom några 
år senare att tas tillfånga och avrättas av Khmer Rouge i Kambodja).  

Svante tog rollen som beläst och språkkunnig – han kunde föra lärda 
samtal på flera språk. Själv bidrog jag med att kunna se intresserad ut – 
det ser ut som jag lyssnar, även om jag är frånvarande och lever ett rikt 
inre liv. Mycket av det vi var med om under detta resande låter sig bara 
med möda berättas i akademiska sammanhang. Men det var oerhört läro-
rikt: Vi fick se både de akademiska pelarhallarna och bakgårdarna.  

Bara ett par händelser: I Paris hade vi bespetsat oss på att möta Pierre 
Bourdieu. Staffan hade på sitt sedvanliga (fräcka) sätt ordnat bostad åt 
oss hos ett amerikanskt par som fritidslevde bohemliv i Qartier Latin. 
Mannen arbetade på den amerikanska ambassaden och Staffan hade träf-
fat kvinnan när hon besökt bekanta i Stockholm. Vi klev på i deras bo-
stad, Staffan tyckte att här går det väl bra att bo, och så blev det. Jag 
minns inte om paret flydde fältet och sov över hos vänner eller om de 
stannande. Hursomhelst var den amerikanska ambassaden oss behjälplig 
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med kontakter med Sorbonne. Jag har en känsla av att de ville att vi skul-
le försvinna till varje pris.  

Förväntansfulla äntrade vi akademin. Dörrar låstes upp för oss och lås-
tes bakom oss. Vi visades in. Men den vi steg in till var inte Bourdieu – 
det var en för mig fullständigt obekant figur. En äldre man – slips och 
kostym. Vi som kusinerna från landet – jeans och arméjacka. Vi höll 
nästan på att vända. Svante räddade oss. Han som var den ende som be-
härskade franska på anständig nivå inledde samtal. Vi satte oss med tve-
kan, Staffan såg ut som en fågelholk, och jag antog min intresserade min. 
Mannen, visade det sig senare, var Raymond Boudon, en höjdare i fransk 
sociologi, regeringars och europeiska institutioners rådgivare, men knap-
past en företrädare för det nya. Men det visste vi inte då. 

Vid ett besök i Brighton tyckte Svante att hans klädstil inte var helt i 
paritet med de möten vi hade framför oss. På en pantbank utanför Casinot 
förälskade sig Svante i en kritstrecksrandig kostym – ni vet en med krit-
strecken brett isär. Satt som gjuten. Bra pris dessutom. Den inhandlades 
under våra samfällda ovationer. Tack och lov fanns det inga som passade 
oss andra. Svante såg ut som klippt ur en Brechtpjäs i den här kostymen. 
Eller som en mafioso från 20-talets Chicago. Det var bara de vita damas-
kerna som fattades. Vid våra möten vid Brightonuniversitetets institutio-
ner i Falmer behandlades Svante med vederbörlig respekt. Alla tittade på 
honom. Jag behövde inte ens se intresserad ut. Kostymens senare historia 
är okänd. Det är tveksamt om den använts sedan dess. Åtminstone inte av 
Svante och åtminstone inte offentligt. Nåväl, vi fick så småningom ihop 
våra texter och boken kom ut. 

Vi hade stort nöje vid namnsättningen av boken. Flera förslag prövades 
b.la. fnissade vi länge till förslaget: Illicioner – Befreirelse – Masu-
chism.1 Fortfarande innovativt men inte lika slående var förslaget Utbild-
ning och inbillning. I slutändan var det andra benämningar som tävlade 
om titelsidan.  

                                                          

Den något nyktrare titeln Jämlikhetsmyt och Klassherravälde som vi 
till sist enade oss om var också den som bäst speglade vårt ursprungliga 
syfte att visa på texter som utmanade den närmast monolitiska idén om 
den goda skolan. 

Boken kom ut och gjordes omedelbart till kurslitteratur på de flesta pe-
dagogiska och sociologiska institutioner och bidrog nog på sitt sätt till att 
det blev lite lättare för oss. Ekonomiskt blev boken ett skämt. Den hann 
knappast komma ut förrän Cavefors gick i konkurs och rättigheterna 
hamnade först i konkursboet och sedan i ett annat förlag. Vi räknade ut 
(under en anständig middag på Hotell Svea i Simrishamn) att vår förtjänst 
låg någonstans mellan två och trettio och två och femtio i timmen för 
jobbet med boken. Med våra SIDA-pengar förhöll det sig på följande vis. 

 
1 Ivan Illich och Paolo Freire var latinamerikanska företrädare för nya katolskt inspirerade radikala 
sätt att se på utbildning, medan Michael Masuch var en framträdande representant för den s k kapital-
logiska skolan som upplevde en intellektuell högkonjunktur i Tyskland omkring 1970. I boken 
företräddes denna riktning av Elmar Altvater. 
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De bestod av en för den tiden var en ansenlig summa. Vi hade knåpat 
ihop en ansökan (frid över dess minne) och skickat in den. Om det var 
summans storlek eller den djärva ansatsen vet jag inte, men vi kallades 
till SIDA för överläggningar.  

Det var ganska klart att den handläggande tjänstemannen Mats Kihl-
berg var tveksam, så han föreslog att vi skulle ta kontakt med Gunnar 
Myrdal, som dåförtiden tjänade som ett allmänt orakel i utvecklingsfrågor 
för SIDA. Sagt och gjort, vi bestämde tid (möjligen hade Kihlberg be-
stämt tid) och träffade Gunnar Myrdal i hans tjänsterum på Wennergren 
Center.  

Svante förde ordet, Staffan och jag anlade intresserade miner, men 
mest pratade Gunnar själv. SIDA gav han inte mycket för – den vita ele-
fanten kallade han det. Det är väl ytterst tveksamt om han hade läst vår 
ansökan (Kihlberg hade skickat den till honom) men vi togs hursomhelst 
under hans vingars beskydd. Vi utrustades till och med, med var sitt ex av 
hans I stället för memoarer – kritiska essäer om nationalekonomin, med 
personlig dedikation (Prisma 1973). Resultatet blev att vi fick våra pengar 
och det bar iväg till Brasilien. Och från den resan finns det också historier 
som helst skall berättas i mindre sällskap.    

Det heter ju att i nöden prövas vännen, men i brist på nöd är resor ett 
gott alternativ. Jag vill inte påstå att vi hade det jobbigt under våra tre 
månader i Brasilien, men nog började det märkas att våra intressen drog 
åt olika håll. Jag ska väl inte säga att det var någon enskilds fel – vi var 
för olika helt enkelt och ville helt olika saker. Så länge det inte avkrävdes 
oss några resultat var det lugnt. Svårare blev det när vi kom hem och 
skulle rapportera våra erfarenheter. Detta skulle ske parallellt med slutre-
digeringen av Jämlikhetsmyten. Vi hade samlat ihop oss i Göteborg och 
fått en fristad på den pedagogiska institutionen. Men nu rämnade samar-
betet. Vi lyckades under påtaglig möda få iväg manus till boken innan 
Staffan försvann till Stockholm, men rapporten till SIDA blev skral. 

Svante och Celia, Gunni och jag bodde kvar i Göteborg. Vi fortsatte att 
umgås, men det fanns inte längre så mycket arbete som vi kunde göra 
tillsammans. För Svantes del drog Lund naturligtvis och så småningom 
flyttade han och Celia tillbaka till Lund.  Resten känner ni till. 

Låt mig bara få runda av med några ord om samhällsforskaren och 
hemmansägaren Svante. Jag tror att det är C Wright Mills som sagt att 
den läsvärda sociologin är den som förenar biografi med historia – som 
jag förstår det – där konkreta livsöden möter samhälleliga strukturer. 
Detta i förening och med en stor respekt för empiri är det som jag tyckt 
vara ett kännemärke för den sociologi där Svante hör hemma. Det här kan 
naturligtvis de flesta av er berätta mer om och förstå djupare än jag, men 
ifrån Demonstrantboken över invandrar/återvändarstudierna till Ryssli-
gan, och allt som finns däremellan är det just detta Svante sysslat med: att 
förstå människan i hennes sociala och historiska sammanhang. På senare 
år har hemmansägaren Lundberg kunnat studeras framförande egen träd-
gårdstraktor i Östra Vemmerlöv på Österlen. Och här kan man väl låta 
cirkeln sluta sig – i kritstrecks-randigt inför mötet med japanologen och 
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sociologen Ronald Dore vid Sussex University 1972 och i kavaj på träd-
gårdstraktor med rockskörten fladdrande i fartvinden i den ägandes par-
ken på Österlen. Själv är jag ganska övertygad om att dessa två bilder 
kommer att vara bland de sista som kommer till mig innan jag sluter ögo-
nen för gott.  
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Tal till Svante  

Sven Axel Månsson 
Det är nästan lite kusligt, som en fingervisning från högre ort, ja som om 
Gud själv hade regisserat. Vadå? Inte att du, Svante, nu går i pension. 
Nej, någonting helt annat. 

När jag vid frukostbordet häromdagen slår upp tidningen. I gryningen, 
just den dag i förra veckan när jag hade bestämt mig för att stanna hemma 
från jobbet och samla tankarna kring vad jag skulle prata om idag. Ja, så 
är han då där, på kultursidan, med bild och allt. Jag tycker att han tittar på 
mig och liksom hälsar. Till dig också, tror jag, som om han ville vara med 
i uppvaktningen. Vem då? 

Jo, poeten, författaren, akademiledamoten.2 En av våra, dina och mina 
intervjupersoner från 1968. Och från 1987 (om jag minns exakt rätt). Och 
kanske … eller i bästa fall från nästa år, 2012 eller möjligen 2013. Och 
därmed från Sveriges kanske mest långdragna sociologiska studie med 
envist återkommande uppföljningar, som ingen egentligen efterfrågar, 
utom vi själva förstås, du och jag.  

Poeten som jag läser om, och som vi känner, har blivit religiös. Enligt 
recensenten tackar han i alla fall Gud för att han lever. I boken beskriver 
han en autentisk händelse av hotande död. När han just har laddat ner ett 
grekiskt typsnitt i sin dator drabbas han en försommarmorgon av en stro-
ke och förs akut till sjukhus. Tack vare snabb medicinsk behandling 
”återförs han till livet”. I sjukdomstöcknet svävar bönen ”Fader vår” 
framför honom. En tid den traumatiska händelsen skriver poeten att han 
ständigt förundras över det rika i vardagen, över glädjen att kunna tala, 
över ”svikten i fotsulan”: 
 

Min lovsång måste alltid börja med fotsteget. 
Vilken lycka att gå på jorden! 
Den mänskliga gången är rent av så ofattbar 
Att jag måste förstå den som din oupphörliga skapelse 
Varje steg, ett sjungande fotsteg 
Till din ära, o Gud! 

 
 
 
 

                                                           
2 Syftar på Jesper Svenbro och en text om honom i Svenska Dagbladet den 12 mars 2011  
”Skonad och beredd till lovsång”, en anmälan av ” Inget andetag är det andra likt ” 
av Tommy Olofsson 
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Sensmoral?  
Här hade vi tur, Svante. Poeten lever, han kan fortfarande intervjuas. 
Samtidigt får vi en påminnelse om hur bräckligt livet kan vara och att vi 
kanske måste skynda oss. Vi får väl utgå ifrån att en del andra redan fallit 
ifrån, intervjupopulationen minskar, tas ifrån oss. Obarmhärtigt. Några 
hade de facto fallit ifrån redan mellan första och andra intervjutillfället 
(mellan 1968 och 1989). Då var det förhållandevis unga människors död, 
dramatiska, ibland självförvållade. Nu förmodligen av helt andra skäl, 
som i fallet med vår poet. Vi måste skynda oss. Pensionering är ingen 
ursäkt.  

Det hela började som sagt hösten 1968. Initiativet kom från Göran 
Djurfeldt. Vi hade träffats under studietiden på Sociologen i Lund, vi var 
fyra stycken och kallade oss ”Studiegruppen i revolutionssociologi”! 
Smaka på den! Studiegruppen i revolutionssociologi. Känns det som 
länge sen?  Så här skriver du själv om händelseförloppet i boken Årgång 
68 – en politisk generation (1993): 

I december 1968 gick vi längs leden i ett demonstrationståg 
som ännu inte satt sig i rörelse och lämnade över ett brev 
och ett frankerat kuvert till var femte deltagare (se där, trots 
vår revolutionära grundsyn så var vi noga med det veten-
skapliga hantverket). I brevet presenterade vi oss som socio-
logistudenter och förklarade att vi hade startat en undersök-
ning med syfte att ge en rättvisare bild av ’den politiskt 
medvetna ungdomen’ än vad massmedia gav. Vi bad de ut-
tagna skicka in namn och adress så att vi senare skulle kunna 
söka upp och intervjua dem. 

Så här lät inledningen till brevet vi delade ut: 

Kamrat! (här kan man kanske säga att vår revolutionära 
grundsyn firar triumfer på bekostnad av vissa grundläggande 
imperativ i det vetenskapliga hantverket, som vi redan var 
mycket kritiska mot, särskilt föreställningen om objektivi-
tet). Tycker du liksom vi att massmedia ger en vanställd och 
ofta hatfylld bild av demonstranter (’dessa långhåriga saker, 
huliganer, vettvillingar…’)? Tycker du också (!), att allmän-
heten behöver få en rättvisare bild, och därmed också större 
förståelse för den politiskt medvetna ungdomen? Denna un-
dersökning har startats just i detta syfte av Studiegruppen i 
revolutionssociologi… 

Det var 48 personer som följde vår uppmaning. Vi intervjuade 42 av des-
sa. Och tre av oss skrev så småningom en bok med titeln Demonstranter 
– En sociologisk studie.  
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Ni ser själv av omslaget. Invektiven, medias förklenande omdömen om 
denna skara demokratiskt sinnade ungdomar: ”radikala bråkmakare, 
halvprofessionella äggkastare, slöddertyper, vilda djur, yrkeskravallister, 
yrkesligister, mob, pöbel, raggare” (sic!). Stackars raggare; vad nu dessa 
hade med just denna sak att göra. Det var Svante, jag själv och Hans We-
lander som författade boken. Den senare har vi sedermera tappat kontak-
ten med.  

Senast vi pratade med Hans var 1986, inför uppföljningsstudien. Då 
hade han precis slutat som lastbilschaufför och var nu kycklinguppfödare 
någonstans utanför Arvika. Hans hade inget emot att vi gjorde en upp-
följning, tvärtom, men lät oss förstå att han inte själv hade tid och möjlig-
het att delta. Han hade precis kommit igång med kycklinguppfödningen 
och banken låg på.  

I en, inte alldeles obetydlig mening, var Hans själv ett exempel på en 
livslinje som förekom bland våra intervjupersoner: vänsterstudent – pro-
letär – entreprenör. Ett exempel. Men han var långt ifrån typisk. 

Arbetet med boken var en oerhört intressant resa. Under större delen av 
tiden bodde vi i samma kollektiv i centrala Lund. Och det var kring arbe-
tet med boken som allt liv cirkulerade. Vi pratade ständigt om våra inter-
vjupersoner, de var egentligen inte fler än att vi kunde hålla dem i huvu-
det, de blev liksom en del av kollektivet (med eller mot de andra kollek-
tivmedlemmarnas vilja ska väl sägas).  

Analysarbetet var i högsta grad en induktiv process, rent faktiskt, mate-
riellt, ja rent köttsligt. Intervjupersonerna fanns med vid matbordet, i 
kollektivets diskussioner, under promenader i stadsparken och cykelturer 
på Bornholm. Natt och dag, i ett ständigt pågående samtal, som till slut 
tröttade ut vår omgivning men svetsade samman oss i ett alldeles eget 
universum med alldeles eget talesätt, benämningar och skämt. Det var 
nog lite bisarrt, kan man se så här efteråt, åtminstone tror jag att omvärl-
den definitivt tyckte det. Så här formulerar Svante själv en del av detta 
med sedvanlig intellektuell klarsyn och språklig precision i sin bok År-
gång 68, uppföljningsstudien: 

Omslagets tigeraktiga och försvarsinriktade framtoning 
stämmer bara delvis överens med innehållet i boken. Det är 
sant att vi klart och tydligt, alltifrån bokens inledande av-
snitt, ställde oss bakom våra mer radikala och resoluta de-
monstranters handlande och tänkande - och inte bara det, vi 
framstod rentav som om vi själva tillhörde gruppen. Men 
samtidigt fanns också utrymme för nyanserad eftertänksam-
het och, framför allt, en äkta nyfikenhet på och engagemang 
för de intervjuades berättelser.  

Det är i alla fall vad vi själva tycker oss finna vid omläsningen av den, 
och något liknande kände vi redan när det begav sig. Just därför har vi 
alltid misstänkt att en del politiska ”hårdingar” måste ha sett vår under-
sökning på ett annat sätt. Kanske ansåg de att vår koppling mellan det 
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personliga och det politiska var ett uttryck för småborgerlig sentimentali-
tet; kanske tyckte de bara att alltihop saknade intresse i de stora struktu-
rella sammanhangen. 

[…] För oss själva blev den något av en avlägsen milstolpe, 
placerad alldeles i början av våra sociologiska banor som då 
löpte sida vid sida. Den stod där, den väckte minnen när vi 
tittade tillbaka på den, men den tillhörde det förflutna. Det 
var först när detta förflutna började bli historia, när åren 
kring 1968 […] alltmer framstod som avgränsade i tiden, 
som vi kom att se vår gamla undersökning i ett nytt ljus. 
Vårt intresse hade formen av ett kors, där den vågräta armen 
gällde det som skedde då, för drygt tjugo år sedan, medan 
den upprättstående armen handlade om en generations ut-
veckling. (Väl formulerat!)  

Vi gav oss alltså ut på en ny resa 1986, den sista intervjun gjordes på 
våren 1989. Vi intervjuade 36 av de 42 personer som ingick i den första 
studien. I några få fall blev det nödvändigt med en del övertalning och 
tålamod innan intervjun kom till stånd, men de allra flesta accepterade 
direkt och med förtjusning, ska sägas. En skillnad mot då var att nu var 
folk utspridda över hela landet, dessutom bodde några utomlands. Vi åkte 
både Norrlandspilen och Parisexpressen. Och återigen fick vi massor av 
tid att prata och diskutera med varandra. En annan skillnad var att vi nu 
hade den gamla intervjun tillhands att jämföra med. Frågorna var: Hur 
uppfattade de sig själva som de var 1968 med dagens ögon? Och omvänt: 
hur skulle de 1968 ha sett på sig själva, sådana de var idag? Vilken bety-
delse hade 68 haft för karriär och deras nuvarande syn på livet och sam-
hället? 

Arbetsprocessen oss emellan hade likheter med 68, men skillnaderna 
var större. Vi bodde inte ihop längre (gubevars!), vi var numera äkta män 
och föräldrar med allt vad det innebär av hänsyn till andra, matlagning 
och dagishämtningar. Det betydde att när vi träffades så tvingades vi vara 
mer effektiva, vilket hade sina fördelar. Det spännande var ju att vi själva 
återigen var i samma livsfas som våra intervjupersoner, vilket befruktade 
och inspirerade våra analytiska kopplingar och tolkningar av förhållandet 
mellan det personliga, det politiska och det strukturella.  

Till syvende och sist var det Svante som själv skrev boken. Jag hade 
fått ett nytt jobb i Göteborg och blev tvungen att kliva åt sidan i den delen 
av arbetet. 

Men som sagt nu är jag tillbaka igen och du kommer hem till Lund. 
Det är bara att sätta igång. Realistiskt sett borde det bli färre intervjuer. 
Men man vet aldrig. För ett par veckor sedan begravde vår familj min 
svärfar, hundra år gammal. Sedan 1970-talet har antalet personer som 
passerat hundra år ökat med över tusen procent, visar en studie som nyli-
gen publicerats i Läkartidningen; 1500 personer räknas nu in i gruppen 
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hundra plus. Det har naturligtvis med den goda svenska folkhälsan att 
göra. Så utsikterna är ljusa för ytterligare ett par uppföljningar. 

Sen kan man ju förstås fråga sig – på goda grunder - om det är någon 
mer som är intresserade av ett sådant projekt, förutom du och jag, förstås. 
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Att återvända  

Norma Montesino 
Svante, för att tala till dig idag, har jag valt att i dubbel bemärkelse åter-
vända till din avhandling. Det är svårt att vara akademiker när man tving-
as återvända till sin egen historia…  

Jag gillade din avhandling då och jag gillar den idag när jag återvänder 
till den. Din studie handlar om latinamerikansk exil i Sverige under 1970-
talet, splittrade grupper och förvirrade individer som du fångar in med 
beteckningen ”en politisk generation”.  Denna politiska generation blir en 
del av en bred och spännande historia när den analyserats utifrån tidigare 
erfarenheter av exil. Ett historiskt perspektiv där latinamerikansk exil blir 
en del av 1900-talets europeiska exilhistoria. 

Här vill jag ta upp två teman i Svantes avhandlig, återvändandet och 
möten, och försöka sätta dessa teman i en nutids sammanhang: 

Återvändande har många olika dimensioner: 
För 10 år sedan var jag i Buenos Aires för första gången i mitt liv. I en av 
staden många fantastiska bokhandlar (de som har varit i Buenos Aires vet 
vilken guldgruva staden är vad gäller bokhandeln…), öppnade jag av ren 
slump en bok och började läsa bokens inledande kapitel utan att fundera 
närmare på vad det var som jag egentligen letade efter.  

O Gud, vilken känsla! På bokens inledande sidor beskrev författaren 
sina drömmar (eller snarare mardrömmar) kring återvändande. Han be-
skriver de drömmar han hade under de första åren av sitt liv i exil. De 
upprepade mardrömmarna handlade om att han återvände till sitt hem-
land, men av olika anledningar inte lyckades ta sig dit han ville. Antingen 
för att han inte kan komma in i landet eller för att när väl han hade kom-
mit in, inte kunde ta sig till det ställe som var hans hem.  

Gud, jag började darra, denna man drömde mina drömmar… Jag fort-
satte läsningen… joo, i en andra variant handlade mardrömmen om att 
han hade kommit in i sitt forna hemland och varit där en tid, men nu inte 
kan ta sig ut. Han hade blivit av med sitt pass, eller hittade inte till flyg-
platsen eller hindrades från att ta sig dit och kände sig dömd att aldrig 
mer kunna återvända dit, dvs. hit till exillandet. Jag köpte boken utan att 
tänka mig för, jag behövde sitta ensam och läsa denna bok som handlade 
om mina drömmar. (Tzvetan Todorov ”El hombre desplazado”).  
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När jag återvände hem till Sverige, började jag fråga invandrare från 
olika länder ifall de drömde om återvändandet. Det visade sig att alla utan 
undantag gjorde det. Samma historia, samma drömmar. De första åren 
handlade drömmen om att inte kunna ta sig in och senare blev drömmen 
den omvända, att inte kunna ta sig ut… att inte kunna återvända till Sve-
rige, hemlandet.  

Återvändandet är ett sociologiskt fenomen med många bottnar och värt 
att studera även i dess kanske mest individuella uttryck, drömmens eller 
mardrömmens återvändande. 

Återvändande som myndighetspolitik 
En annan typ av återvändande är den som idag genomförs med tvång. Här 
tänker jag på det repatrieringsprogram som Röda korset bedriver idag.  
Det handlar om asylsökande som ska utvisas och som verkligen inte vill 
återvända. Röda korset organiserar repatrieringen av dessa migranter och 
hjälper Migrationsverket att verkställa beslutet. Socialarbetare eller andra 
fältarbetare (som ibland kallas eldsjälar), organiserar och följer med de 
utvisade i detta tvångsåtervändande. Detta arbete utför de i samarbete 
med lokala myndigheter och frivilligorganisationer. 

Det som förvånade mig mest när jag hörde Röda korsets personal be-
skriva sitt arbete, var deras passionerade diskurs kring verksamheten. Det 
handlar om ett arbete som blivit en integrerad del av den restriktiva och 
ofta repressiva statliga migrationspolitiken. Asylsökande kunde utvisas, 
själva utvisningen och ankomst skulle ske, under mjuka former. Dessa 
socialarbetare deltog uppenbarligen med hela sitt hjärta i detta arbete. 
(Ingen ifrågasatte utvisningarna.) De beskrev arbetsmetoderna; arbetsme-
toder som en gång utvecklades utifrån en radikal kritik av förtryckande 
praktiker inom det sociala fältet och som idag används i helt andra syfte. 
De talade till exempel om Empowerment. Vad är nytt och vad är gammalt 
i detta sammanhang?  Humanitära organisationer underordnar sig en poli-
tik som är mycket problematisk inte minst ur just humanitär synpunkt. 
Repatriering och tvångsrepatriering har vi hört talats om sedan andra 
världskriget. Hur denna repatriering ger upphov till nya aktiviteter där de 
befriande inslag som en gång utvecklades inom det sociala fältet används 
i ett polisiärt arbete. 

Återvändande som ett livsprojekt 
Svante, i din avhandling beskrivs den ryska exilen i Sverige och det åter-
vändande som vi latinamerikaner drömde om: det hjältemodiga och tri-
umfatoriska återvändandet. Lenin och hans generation, deras återvändan-
de illustrerar sociala rörelser i en annan tid. Deras återvändande var frivil-
ligt och det skedde i grupp. Den latinamerikanska återvändaren illustrerar 
vår tidsanda. De blev med få undantag inga triumferande återvändare, 
utan istället delar av individuella livsprojekt som ofta lämnade protago-
nisterna ensamma och beroende av sina familjenätverk. Långt ifrån det 
politiska och sociala erkännande som de en gång drömde om. Återvän-
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dande har fått ett annat innehåll. Resan kan idag göras i många olika rikt-
ningar. 

Möte 
Svante, ett annat tema som också finns i din avhandling är mötet med det 
svenska. Som vi vet (och minns) fanns det en stor välvilja i mottagandet 
av de latinamerikanska flyktingarna. En välvilja som speglades på olika 
nivåer och gav upphov till möten på olika plan: det politiska mötet, i vil-
jan att solidarisera med de nyanlända och deras kamp, men också i kär-
leks- och vänskapsrelationer. Det har varit en fin resa.  

Du diskuterar flera olika aspekter av detta möte. Vissa delar i analysen 
förutspår processer, som vi idag med facit i handen kan säga redan hade 
påbörjats: isolering och segregation, framväxten av ghetton tillsammans 
med de nyanländas tilltagande avskärmning från det svenska… Det är 
ändå långt ifrån vad vi ser idag, när detta senare icke-möte är det i stort 
sett det enda mötet som nyanlända flyktingar kan förvänta om de alls 
lyckas få stanna i landet.  

I dessa möten fångade du också nyanserna, språket och de möjlighe-
terna och hinder som uppstår i översättning. Här tar jag hjälp av ett citat 
som finns i din avhandling: 

”Säger jag röd stuga på spanska betyder det inte mer än ett 
hus som är rött..” 

Och som du skriver, är det ”… ett genialt exempel på ett utryck, vars 
emotionella laddning är nästan omöjligt att överföra till något annat 
språk”.  

Detta exempel fångar också smärtan; både smärtan i att inte kunna 
förmedla det man egentligen vill säga och i att inte kunna förstå vad den 
andra söker förmedla.   

Sanningen är att jag skulle börja med att tala om detta citat, den röda 
stugan för att den fångade något som jag inte hade ord för att utrycka. 
Men i förberedelsen insåg jag att jag inte skulle klara av det utan att börja 
gråta, att återvända berör så många olika aspekter av en människas liv, 
även när det endast handlar om att återvända till en bok. 

Jag gillade din avhandling då och jag gillar den ännu mer idag. Genom 
din studie fick vi bättre förståelse av de processer, som vi själva var en 
del av. Du visade tidigt att migrationsforskning i Sverige hade andra möj-
ligheter än att underordna sig myndigheternas sökande efter lösningar.  

Du var den förste som verkligen skildrade den latinamerikanska exilen. 
Många har redan prisat dig för din analytiska skärpa. Som latinamerikan 
uppskattar jag den respekt och känslighet som förmedlas i din studie. 
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Att se med egna ögon 
– Resan och budskapet  

Staffan Lindberg 
1976 hade Svante fått i uppgift att utvärdera Sidas lärarresor till u-länder 
som Kenya, Indien, Indonesien, och Chile. 

Han var med på förberedelserna i Sverige och uppföljningsmöten efter 
resorna och intervjuade deltagarna. Jag var en av resurspersonerna som 
höll i förberedelser och uppföljning av en lärarresa till Indien som Svante 
också deltog i. 

Hans första slutsats kom snabbt: Resorna sades skola ge ringar på vatt-
net i de svenska skolorna. Svante kommenterade syrligt att ringar på vatt-
net efter en kastad sten försvinner snabbt … det hade varit bättre om del-
tagarna suttit hemma i fåtöljen och läst några bra romaner från respektive 
land. 

Kanske föga förvånande för att komma från Svante – den kände fåtölj-
resenären! Men Svante har verkligen rest, mer än de flesta. Och det fanns 
fog för hans beska kritik. Resorna var upplagda med en betoning på upp-
levelsen av möten med fattiga u-landsmänniskor och bearbetning av detta 
i lärargruppen. Det handlade om att omvända svenska lärare till interna-
tionell solidaritet. De påminde mest om en ren väckelserörelse. 

Så förberedelserna handlade mer om gruppdynamik är om faktainlär-
ning. Och dynamik blev det så det visslade om det! 

Först reste man till lyxhotell i en större stad, typ Bombay. Mötet med 
alla fattiga och tiggare och den kaotiska trafiken skapade snabbt en känsla 
av hopplöshet bland resenärerna. Möten med statstjänstemän var förla-
mande. Frälsningen var dock nära: två veckors besök på litet utvecklings-
projekt bland bönder eller fiskare med nöjda biståndsmottagare gav sva-
ret! Halleluja! 

Efter resan blev det insamling till dylika projekt. Man hade nu sett med 
egna ögon hur utvecklingsproblemen kunde lösas. När det gällde Indien-
resan slutade dock detta med en stor kris. Resurspersonen, dvs. under-
tecknad i detta fall, underkände helt enkelt de små privata välgörenhets-
projekt som en lösning på fattigdomsproblemen. Lärarna blev djupt de-
primerade av detta budskap. Vad hade de egentligen lärt sig om stagna-
tionen, fattigdomen och förtrycket? Inte mycket insåg de snart. 

Svante föreslog en helt annan inriktning baserad på ordentlig fakta-
inlärning och möten med aktivister inom fackliga och andra organisatio-
ner som kämpade för fattigas rättigheter. Jag vet inte om Sida lyssnade. 
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För mig var det första och sista gången jag var med som resursperson. 
Passade väl inte in i filosofin så att säga. Men Svantes välformulerade 
bok Resan och budskapet – till analysen av SIDA – SÖs u-
landsseminarier och andra studieresor till u-länder är som vanligt när det 
gäller Svante en ren njutning att läsa. 
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Om tolkyrket – några korta 
reflektioner  

Anna-Maria Sarstrand Marekovic 
Jag vill knyta an till ett tema som Svante har personlig erfarenhet av – 
nämligen tolkverksamhet och tolkyrket. För dem av er som inte vet så 
frilansade Svante som tolk i spanska och portugisiska under 1970-talet 
och har därmed personlig erfarenhet av denna verksamhet, men det väck-
te även ett mer vetenskapligt intresse hos honom. I arbetet med min av-
handling om uppkomst och utveckling av invandrarbyråer och flykting-
mottagningar har tolkarna och tolkverksamheten varit ett centralt inslag. 
Svante har ofta talat om att jag borde utveckla just detta tema, men jag 
har inte riktigt lyckats ta tag i det i den utsträckning jag velat. Därför 
kommer jag att diskutera några spår som har uppkommit i relation till 
min avhandling och göra några korta reflektioner på teman som varit 
synliga i de intervjuer som jag har genomfört med bland annat tolkar. 
Dessa teman vill jag att Svante muntligt kommenterar och ger sin syn på. 

Tolkyrket som karriärväg 
Jag har alltså studerat uppkomsten och utvecklingen av invandrarbyråer. 
En central yrkesgrupp på dessa byråer var just tolkarna. I flera kommuner 
fick de tidigt en central ställning och verksamheten kom till stor del att 
byggas upp kring tolkservicen och tolkarna. Det första intressanta temat 
jag vill ta upp är tolkyrket som karriärväg. Detta tema har jag tagit upp 
och utvecklat i min avhandling, och handlar om hur tolkarna rekryterades 
och vad som hände med dem när de väl befann sig inom organisationen. 
De allra flesta tolkarna var inte fastanställda på byråerna utan hade timan-
ställningar. De ringdes in när det fanns behov av dem. Vissa av dem fick 
dock utökade uppgifter i och med att byråerna ordnade särskilda öppetti-
der för vissa språkgrupper – de anställdes som assistenter. Detta var det 
första steget till att få en fast anställning på byrån. 

Rekryteringen av personal till invandrarbyråerna skedde dock inte i 
första hand på meritokratiska grunder utan det var andra selektionsmeka-
nismer som var avgörande. I avhandlingen gör jag en jämförelse med 
Rothsteins studie av AMV och Skolstyrelsen där rekryteringen inom 
AMV inte heller skedde på meritokratiska grunder. Istället var det andra 
selektionsprocesser som startade – Rothstein beskriver detta som en ”spe-
ciell form av socialdemokratisk kaderrekrytering” (Rothstein 1986). I 
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förhållande till invandrarbyråerna var det istället en annan form av kader-
rekrytering som skedde. Rekryteringen skedde i stor utsträckning genom 
att personer som så att säga befann sig i organisationernas utkanter selek-
terades till tjänster på byråerna. En stor grupp som befann sig i organisa-
tionens gränsland var just tolkarna. De var inte fast anställda på byråerna 
utan anlitades på frilansbasis. De hade dock mycket kontakt med byråper-
sonalen, och var ofta väl insatta i byråernas verksamhet tillika hade de 
stor kunskap om hur de olika kommunala myndigheterna fungerade. Des-
sa personer fångades upp och anställdes som i första hand assistenter eller 
fastanställda tolkar. 

Karriärvägarna för dessa personer har naturligtvis sett olika ut men jag 
har i mitt material exempel på flera personer som genom tolkyrket har 
avancerat inom den kommunala förvaltningen. Exempel på karriärväg är: 
tolk – assistent – flyktingassistent – enhetschef för tolkförmedling. Ett 
annat är tolk – invandrarkonsulent – chef för invandrarbyrån – strategisk 
utvecklare inom integration (kommunövergripande ansvar). Dessa exem-
pel visar att för vissa personer kunde tolkyrket vara en inkörsport till 
höga positioner inom de kommunala förvaltningarna. 

I en av mina intervjuer beskriver enhetschefen för tolkförmedlingen 
också att tolkarna förutom att få en stor kunskap om hur samhällets insti-
tutioner fungerar också blir ”kända ansikten” vilket kan underlätta för 
vidare anställningar: 

Man knyter ju kontakter och träffar folk hela tiden och blir 
på det sättet känd. Man blir inte bara ett namn, en Ahmed, 
utan man är den där Ahmed, tolken. Då är man en person 
som är välkänd istället för att bara vara ett utländskt namn.  

Tolkyrket kunde alltså också fungera som en inkörsport till andra tjänster 
inom kommunal förvaltning, det var en slags språngbräda.  

Tolkens olika roller 
Ytterligare ett tema som framkommer i mina intervjuer med tolkar och 
före detta tolkar, är tolkens roll. Tolken är ju på en och samma gång en 
”myndighetsrepresentant” eller har åtminstone en professionell roll sam-
tidigt som hon eller han, ofta, tillhör en specifik etnisk grupp. Detta kan 
skapa problem både för tolken och i mötet mellan klient och myndighets-
personen.  En aspekt av detta som en av mina informanter lyfter är att 
många myndighetspersoner fortfarande inte har lärt sig att separera dessa 
roller – de ser tolken som en del av klienten och inte bara en förmedlare 
av budskap. En av informanterna uttryckte det så här: 

Myndigheterna ser oftast inte skillnad på tolkarnas budskap 
och tolken. Det är kanske det största dilemmat att myndighe-
terna fortfarande har svårt att se tolken i tolkrollen. Det blir 
att de tittar på en som om man inte är riktigt klok. Och man 

 32 



kan ju inte säga att det inte är jag som säger det här, det är 
han [det vill säga klienten]. Ibland går man från en tolkning 
med känslan att man fått en stämpel i pannan. 

För tolkarna kan det dessutom vara ett problem att klienten inte heller ser 
dem i deras professionella roll utan ser dem som ett personligt ombud, 
eftersom de kommer från samma land, vilket leder till att tolkarna blir 
trängda från två håll. 

Våra klienter vill ha oss som sina ombud, vi är deras lands-
män. Och då förväntar de sig vissa saker av sina landsmän. 
Och samtidigt blir vi betraktade av myndigheten som en li-
kadan som klienten. Så vi måste slåss mot båda. 

En tredje vinkel av detta tema är att också tolken själv kan känna identifi-
kation och samhörighet med gruppen vilket kan försvåra arbetet. Detta 
kan vara extra svårt i samband med ”tunga” tolkningar, till exempel an-
gående barnmisshandel eller andra familjetragedier. En av tolkarna jag 
har intervjuat uttryckte sina erfarenheter av samhörighet så här: 

Jag har märkt att det är svårare att bearbeta när man har en 
väldigt stark samhörighet med sin egen grupp. För då känner 
du ju hela tiden att du är en av dem. På något sätt måste man 
lyfta sig ur gruppen och bli en enstöring. 

Samhörigheten kan också leda till att tolken kan skämmas över hur hans 
eller hennes landsmän beter sig, vilket en av informanterna vittnade om: 

De till och med säger att de bär med sig skam om deras 
landsmän beter sig illa. Det träffar just när man känner den 
här samhörigheten.  

Att vara tolk kan alltså innebära att man måste ta avstånd från den egna 
gruppen för att kunna hantera sitt arbete.  

Tolkyrkets status 
Ytterligare ett tema som framkommer i mina intervjuer är att tolkarna 
upplever att deras yrke inte har särskilt hög status, om man inte blir kon-
ferenstolk där även lönen är hög. För vanliga tolkar är den låga lönen ett 
problem. En av mina informanter ser förklaringen till den svaga löneut-
vecklingen i yrkets framväxt:  

I början var det hemmafruar som gjorde det här som tidsför-
driv. Först i mitten av 70-talet lagstadgades det här med 
tolkanvändandet och sedan i slutet av 70-talet började man 
ställa krav på utbildade tolkar. Det var Skolöverstyrelsen på 
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den tiden som höll på med utbildningarna. Men eftersom 
man lönemässigt redan hade halkat efter spelar det ingen roll 
vilken kompetens man skaffar för man såg ändå att det är ju 
bara en tolk. Vi har kämpat i 30 år med att tolkarna faktiskt 
är kunniga personer med en utbildning. 

Statusen syns dels i den låga lönen, dels i att många myndigheter inte 
bryr sig om att kalla på tolk, trots att det behövs, till exempel vid utveck-
lingssamtal i skolan där barnen själva tolkar för sina föräldrar. Tolkarna 
själva ser dok sin verksamhet som oerhört viktig, och som en förutsätt-
ning för att många andra verksamheter överhuvudtaget ska fungera:  

Tolkförmedlingen är navet och hjärtat i hela verksamheten, 
för de kan ju inte jobba om det inte finns tolkar. Det sitter 
mycket kunskap på tolkförmedlingen som säkert inte finns 
på andra avdelningar. Vi frågar många andra myndigheter, 
hur kan du utföra ditt arbete med människor som du inte kan 
tala med? 
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Svante och Sjöbo-gruppen  

Tomas Peterson 
Om Friedrich Engels sades det att han kunde stamma på tjugo språk. Det 
tyckte jag lät osannolikt, till dess att jag träffade Svante. Hans språkbe-
gåvning har alltid imponerat på mig. Liksom hans beläsenhet och hans 
seriositet. Hade han fötts tio år tidigare eller tio år senare hade han kunnat 
bli inkarnationen av den lärde, kulturkonservativa humanisten. Nu blev 
han istället, likt de flesta här i salen, uppfångad av de ystra vänstervin-
darna på 60-talet. Det är jag glad för. Vi har kamperat ihop i sociologens 
långa korridorer, gnabbats med allas vår handledare Bengt Gesser och 
arbetat politiskt tillsammans.  

Under femton år arbetade vi också ihop i den så kallade Sjöbogruppen.  
Erik Philip Sörensen, grundare av Securitas, uppfödare av fina hästar och 
framstående filantrop, hade blivit förfärad över att Sjöbo kommun skulle 
anordna en folkomröstning om flyktingmottagandet. Sedan tidigare hade 
han skapat en stiftelse som finansierade genetisk och historisk forskning, 
där bland andra Lunds universitets rektor satt i styrelsen. Nu önskade 
Sörensen att en flervetenskapligt sammansatt forskargrupp tog sig an att 
försöka förstå och förklara hur politikerna i Sjöbo kunde ta ett sådant 
beslut. På en tebjudning hos dåvarande rektor beslöts att en av stiftelsens 
styrelsemedlemmar, historieprofessorn Göran Rystad, skulle bli projekt-
ledare och kring sig samla en grupp bestående av humanekologer, stats-
vetare, etnologer, sociologer och historiker.  

Detta blev starten på ett mycket framgångsrikt flervetenskapligt pro-
jekt. Informellt kallade vi den rätt och slätt för Sjöbogruppen, officiellt 
hade den inget namn utan kunde bara identifieras via namnen på de 
forskningsprojekt den genomförde. Under nästan femton års tid genom-
fördes tre större projekt med god finansiering från bl.a. Riksbanksfonden 
och Boströmsstiftelsen. Det första var Sjöboprojektet, det andra handlade 
om studier av lokala och regionala missnöjesyttringar mot den förda flyk-
tingpolitiken och det tredje bestod av internationella, komparativa studier 
av motsvarande partier och rörelser. Gruppen hade under åren samman-
lagt ett dussintal medlemmar, varav ungefär hälften fanns med hela tiden. 
Styrkan i gruppens arbetssätt var att alla respekterade varandras ämnesdi-
sciplinära utgångspunkter, så att ett givet objekt eller fenomen kunde 
belysas från ett betydande antal utgångspunkter utan att någon krävde 
tolkningsföreträde. Diskussionerna var livliga, emellanåt högljudda, men 
oftast givande. Göran Rystad var den naturlige centralgestalten, pluralis-
mens garant, den som med stor skicklighet skaffade gruppen omfattande 
finansiella medel men som samtidigt krävde att ”det levererades”. Så här 
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i efterhand kan man också konstatera att det levererades en betydande 
mängd vetenskapliga publikationer.  

Svante var inte med från början, men när han och socialantropologen 
Christer Lindberg anslöt höjdes taket och breddades väggarna ytterligare. 
När gruppen skingrades bestämde vi oss för att åka till Rhodos för att 
skriva en sista antologi tillsamman. Lika osannolikt som det låter, lika 
självklart blev det en antologi. Göran Rystad och Svante blev redaktörer. 
Mitt bidrag handlade om idrotten som integrationsarena, baserat på ett 
longitudinellt projekt om ungdomsidrotten som socialisationsarena som 
jag höll på med. Idrott är inte ett av Svantes mest brinnande intressen, 
vilket är en av de få fläckarna på hans sidenkantade sköld. Men vi hade 
ändå många diskussioner om innehållet i artikeln, inte minst kring det 
märkliga faktum att spelare med invandrarbakgrund klarade sig bättre ju 
högre man kommer inom fotbollens selektionssystem – det som slutar 
med ungdomslandskamper. Selektionssystem verkar ju i allmänhet sna-
rast att missgynna kvinnor, invandrare och arbetarbarn.  

Längre än till sjuttonsårslandslagen hann vi dock inte komma, eftersom 
den ålderskohort som följdes var årgång 1984. Huruvida trenden skulle 
hålla i sig över övergången till seniorfotbollen kunde vi bara spekulera 
över. Nu har jag svaret Svante, även om det kanske inte är den av värl-
dens stora gåtor som du har gått och grunnat mest över det senaste årtion-
det. Så detta purfärska forskningsresultat får bli mitt bidrag till dagens 
hyllning.  
 
Tack för att du är den du är Svante. 
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Nästan ett projekt med 
Svante – om de etniska 

korsäktenskapens 
komplikationer  

Gunnar Olofsson 
Jag har förstås många minnen om Svante som kollega och vän från vår 
gemensamma tid i Växjö. 

Svante kom till Växjö när vi 2001 sökte efter en lektor/docent som var 
väl bevandrad i området kring migration. När han sedan sökte en lektors-
tjänst i sociologi med denna inriktning blev han också professorsbedömd. 
Svante blev snabbt en viktigt och betydelsefull del av den lilla lärar- och 
forskargruppen i sociologi i Växjö. I ett annat sammanhang kommer någ-
ra sanna anekdoter om Svante att lyftas fram. 

Men idag är det inte bara de personliga och kollegiala aspekterna på 
Svantes tid i Växjö som skall lyftas fram utan också de samarbeten som 
funnits på det intellektuella och vetenskapliga planet.  

En av de punkter där våra forskningsintressen har mötts är i gränssnit-
tet biografi/historia. Vi har här hört om Svantes arbete med demonstran-
terna och 68-orna, och hans fascination inför dessa personers livsbanor, 
deras individuella variationer och hans önskan att kunna framställa dem 
livfullt, färgrikt och, skulle nog Svante säga, i grunden mänskligt.  

Vi hade både tagit intryck av och lärt oss mycket av den biografiska 
forskning och den livshistoriska metodik som bl.a. Daniel Bertaux varit 
med att utveckla. Jag hade stor glädje av att med Svante kunna diskutera 
min pågående undersökning av de grekiska bybor som är i fokus för mitt 
eget projekt om byn Gavra och dess befolkning. Inte minst när han samti-
digt började formulera sin återkomst till de latinamerikanska flyktingar 
han följde i sitt avhandlingsarbete. Det ledde fram till en lyckosam ansö-
kan om ett spännande projekt om Ritornos, återvändarna. 

Men vi har också haft ett konkret samarbete kring planeringen av ett 
gemensamt forskningsprojekt där våra olika intressen och infallsvinklar 
kunde mötas. Det var i de försök vi ett par gånger gjorde för att få igång 
ett projekt om en central fråga inom området migration och etniska rela-



tioner, nämligen den effekt av en växande migration som leder fram till 
familjebildning mellan olika etniska grupper.3 

Det är ju en situation som kan utforskas och reflekteras över utifrån 
olika positioner och utifrån olika vetenskapliga traditioner. Här finns 
begrepp, önskedrömmar och skräckscenarier som tagit sig olika form. 
Man har talat om blandning och smältdegel, men också, från en helt an-
nan utgångspunkt om rasskändning och skrivit lagar mot rasblandning. 
Här finns en antropologisk och familjesociologisk tradition som utvecklar 
begrepp för att analysera släktskap och familjesystem - exogami och en-
dogami. Olika samhällen har regler för om man skall gifta sig inom eller 
utanför sin vidare grupp - vilket kan vara alltifrån klan till religiös eller 
etnisk tillhörighet. Här ligger fokus ofta på regelsystemet och dess logik. 
Sådana regler ger en ingång till att begripa hur ett samhälle byggs ihop 
och hålls samman, dvs. vad sociologer kallar dess integration. 

I ett sådant perspektiv blir släktskaps- och familjesystemet en arena för 
graden och typ av integration, en arena som länkas till de andra arenor 
och system som håller ihop ett samhälle. Enligt klassisk sociologi är det 
utöver familjesystemet tre andra system som främst fungerar integrativt 

 
• det normativt-kulturella systemet (värden, religion, normer),  
• arbetsdelningen/försörjningen (marknaden, produktionen och den 

därur framspringande avhängigheten mellan människor) och  
• den samhälleliga maktordningen (utryckt som statens och de politiska 

institutionernas roll för makt och auktoritet). 
 
Vår idé var att vi som sociologer skulle lyfta fram en underbetonad 
aspekt i den svenska forskningen kring invandring och integration, näm-
ligen integration via familjesystemet. Det fanns och finns mycket forsk-
ning om arbetsmarknad, om politiskt deltagande, om det civila samhällets 
betydelse. Men det finns mycket lite systematisk forskning kring familje-
systemet som arena för integration. Det ville vi försöka göra i ett lite stör-
re projekt. 

När vi började resonera och söka precisera frågeställningar visade det 
sig att området är alldeles ovanligt känsligt - ett både begreppsligt och 
forskningspolitiskt minfält. Jag tänker då inte i första hand på de politiska 
och moraliska - och t.o.m. moralistiska - invändningar som idag reses 
från t.ex. Sverigedemokraternas sida, en reaktion med djupa rötter i äldre 
tider syn på ”rasblandning” – även om dagens dominerande tentens i 
fråga om motstånd mot invandringen inte tar sig formen av skräck för 
rasskändning utan har kunnat utnyttja den kulturalistiska essensialisering-
en av etnicitet som paradoxalt nog också finns hos många postmoderna 
kulturforskare. Inte heller på den reaktion som framhäver att en del 
blandäktenskap i dagens Sverige tycks ha karaktären av att svenska män 

                                                           
3 Ola Agevall, Sofie Krantz och Karina Pettersson medverkade också i dessa diskussioner. Karina 
och Sofie genomförde ett kartläggningsuppdrag finansierat av AMER-profilen. Det blev en intressant 
rapport av det projektet.   
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importerar sina gemåler från länder i Asien eller Östeuropa, och att man 
därmed bygger in ett särskilt slags underordning i den nya familjen. Själ-
va frågeställningen om ingifte och integration tycks öppna för den typen 
av reaktioner. 

Men det finns också andra inslag. En idé vi hade var att använda oss av 
blandäktenskapsfrekvenser mellan olika grupper i Sverige i förhållande 
till majoritetsbefolkning som ett slags mått på upplevda och praktiserade 
avstånd mellan medlemmar av olika grupper. Detta var i sig en traditio-
nell och väl utvecklad metodik i amerikansk forskning. Där har man visat 
hur frekvensen av blandäktenskap ökat mellan grupper där gränserna dem 
emellan minskat i betydelse. Det gällde för såväl relationerna mellan 
grupper med olika religiös inställning (mellan olika slags protestanter, 
mellan protestanter och katoliker, mellan kristna och judar, etc.) Men det 
gällde också för etniska grupper i USA - som t.ex. mellan kaukasier (de 
med euroepiska rötter) och latinos och asian-americans, där korsäkten-
skapen ökat dramatiskt under senare år. Det har det f.ö. också gjort, om 
än i mycket långsammare takt, mellan vita och svarta, tvärs över den än 
så länge centrala barriären. 

Hur ser det då ut med äktenskap och familjebildning över olika gränser 
i Sverige? Och vilka implikationer har skillnaden i frekvenserna och de-
ras förändring över tid? Och hur skall vi tolka dessa gränser? Det finns ju 
också önskemål och strategier från olika grupper att skydda sig mot att 
gruppens medlemmar gifter ut sig ur gruppen – endogami-trycket kan 
vara hårt, och utgifte tolkas som brott mot gruppens släktskapsregler. 

Vi var, inte minst genom Svantes försorg, intresserade av att se hur och 
på vilket länkning t.ex. mellan en invandrad släkt och en svensk släkt 
påverkas av att de förenas via etniskt korsäktenskap. Hur samspelar den-
na form av integration via familjesystemet med andra systemiska former 
av integration och inordning, t.ex. de tre ovan nämnda? Och hur påverkar 
konfliktfyllda skilsmässor föreställningar om likheter/skillnader? 

När vi reste frågan om det fanns skillnader mellan hur det går för barn 
till där bara den ena eller båda föräldrarna har invandrat så blev reaktio-
nerna mera vaksamma. Data tyder på att det går bättre, allt annat lika, för 
barn vars ena förälder är svenskfödd än för barn vars bägge föräldrar har 
invandrat – t.ex. i skolan eller på arbetsmarknaden. Det finns goda socio-
logiska argument för att det skulle vara så. Via en svenskfödd moder 
tycks språkbehärskningen öka. En svenskfödd fader tycke tycks ge fler 
informella nätverkskontakter när det gäller att komma in på arbetsmark-
naden. 

Låg det då inte i korten att vi förespråkade assimilation och korsäkten-
skap som något önskvärt? Här tangerade vi – överträdde enligt en del 
kollegor – genom själva vår frågeställning gränsen mellan ”är” och ”bör” 
och tangerade ett av samhällsvetenskapens nyckelproblem.  

Själva sättet att formulera problem och undersökningsdesign kan for-
mas av normativa eller för den delen vetenskapspolitiska och vetenskaps-
filosofiska ställningstaganden. Den av etnologer och andra kulturforskare 
frammanade kulturaliseringen av forskningen kring invandring och integ-
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ration leder till vissa resultat, medan frågor som har andra sociologiska 
förtecken leder till andra resultat och diskussioner. 

OM det nu skulle visa sig att det går bättre för barn i vissa blandäkten-
skap än för barn med två invandrade föräldrar (allt annat lika) i skolan 
och på arbetsmarkanden? Innebär det då att blandäktenskap är ”bättre” 
och att vi implicit bejakar den bedömningen? Nej – vi får acceptera att 
inte behöva dra den slutsatsen. Men om nu andra gör den åt oss? Skall vi 
då inte låta bli att undersöka detta? Nej. Resultat av forskning, av vilken 
karaktär den är, är alltid utsatt för riskerna att bli omfamnade av och in-
ordnad i olika politiska och ideologiska projekt. 

Hellre sociologi än IMER 
Svantes intresseområden och hans forskning borde ha predestinerat ho-
nom för en tjänst inom IMER-området. I de diskussioner vi genom åren 
haft och då inte minst i samband med korsäktenskapsprojektet och dess 
vetenskapspolitiska och moraliska implikationer blev det tydligt att Svan-
te inte kände sig bekväm med de miljöerna och de krav som där fanns – 
eller så upplevde i alla fall Svante det – att foga in sig i den retorik och de 
önskemål om passande forskning och passande moraliska hållningar till 
frågor om rasism, diskriminering och vad som är forskningens uppgift 
som präglat dessa. Då var en vidare sociologisk miljö en bättre plats att 
vara på - det gällde även den lilla men varierade miljön i Växjö. Här 
fanns också mellan åren 2001 och 2009 forskningsmiljön AMER (Ar-
betsmarknad, Migration och etniska relationer) som kom att finansiera 
Svantes forskning, liksom för övrigt Anna-Maria Sarstrand Marekovics 
doktorandtjänst. Svantes och Anna-Marias forskning blev ett bestående 
värde för vårt ämnes del av den forskningsmiljön.   

Vi som varit och är hans kollegor är som ni förstår tacksamma och 
glada för att Svante för tio år sedan valde att söka en tjänst hos oss. Han 
har betytt mycket för ämnet, för forskarutbildningen och hela sociologo-
miljön med sin hållning till vad forskning är, för sin förmåga att samtala 
och lyssna och att bedöma texter. Inte minst har hans osedvanliga språk-
liga förmåga, och då inte bara med tanke på det antal språk han behärs-
kar, utan hans skicklighet att skriva elegant och njutbar men ändå precis 
svenska, kunnat tjäna som förebild. 
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Osäkerhet, fara, stereotyp: 
en essä om Lundbergs 

Ryssligan  

Ola Agevall 
I akademin händer det att man lär känna en människa genom ett forsk-
ningsprojekt som för tillfället råkar uppta all dennes vakna tid. Det ger 
förstås en inledningsvis rätt beskuren bild av personen, tillklippt efter en 
övergående passion. Men det är ett synnerligen angenämt sätt att påbörja 
en vänskap. På den vägen hamnade jag i den något egenartade belägenhe-
ten att lära känna Svante Lundberg via Mohammed Beck Hadjetlaché.  

När Svante Lundberg kom till Växjö universitet var han upptagen av 
att slutföra åtaganden inom projektet ”Toleransens gränser”, bland annat 
med det som blev boken Ryssligan: Flyktingarna från öst och morden i 
Bollstanäs 1919. Det arbetet kom vi att ha många utbyten kring, och det 
faller sig naturligt att låta min uppsats anknyta till det. Våra utbyten hand-
lade om själva ligan, vad de gjort och vilka de var, men också om språk 
och teoretisk angöring. Det är framför allt den sista frågan jag nu åter-
vänder till. 

Uppsatsen består av tre delar. Den första delen tar upp ett tema som 
sysselsatte mig vid 00-talets mitt, en episod i stereotypbegreppets histo-
ria. Avsnittet behandlar det samhällsvetenskapliga stereotypbegreppet, 
sådant det formulerades i början av 1920-talet. Det är, som vi ska se, inte 
bara perioden som är den gemensamma nämnaren med Svante Lundbergs 
bok. Lundbergs teoretiska bidrag har viktiga beröringspunkter med den 
första formuleringen av begreppet stereotyp, men drar en annan tangent 
än vad som blev fallet i den litteratur som sedan vuxit fram i stereotyp-
forskningen. I den andra och tredje delen lyfter jag fram vad jag uppfattar 
som ett originellt och hittills ouppmärksammat teoretiskt bidrag i Ryssli-
gan. Jag vill också göra gällande att det bidraget är en utlöpare av en 
sociologisk hållning värd att tas på stort allvar.  

Vid Böhmens kust   
Walter Lippmanns bok Public Opinion, där det samhällsvetenskapliga be-
greppet stereotyp först introducerades, publicerades 1922. Den inleds 
med en beskrivning av en ö någonstans i havet. Några av öborna är eng-
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elsmän, några är tyskar, ytterligare några är fransmän. Den lilla kolonins 
enda kontakt med den gamla världen är den brittiska ångbåt som varan-
nan månad kommer med post. I mitten av september 1914 väntar de ivri-
gare än eljest på tidningarna. Alla pratar om utgången i rättegången mot 
Henriette Cailloux, åtalad för att i mars ha skjutit Gaston Calmette, redak-
tören för Le Figaro. Men när båten väl lägger till vid kajen och tidnings-
buntarna packas upp överskuggas rättegångsbevakningen av en annan 
nyhet. Sedan den förste augusti råder krig i Europa. I sex veckor hade 
öborna betett sig som vore de vänner, när de i själva verket var fiender.  

De strandsatta öborna är inte ensamma om sitt predikament. Fyra år 
senare skulle tusentals dö på slagfälten, ovetande om att kriget tagit slut. 
Historien upprepar sig alltså, denna gång så att farsen föregår tragedin. 
Lippmann förstår emellertid ”predikamentet” i mycket vidare termer. 
Hans bok handlar inte om tidsförskjutningar i nyhetsförmedlingen, hur 
tragiska konsekvenser de än må ha. Den handlar heller inte snävt om 
första världskriget – även om krigets händelser och personer återkommer 
flerstädes i boken, och även om kriget med stor sannolikhet var anled-
ningen till att han skrev den. Berättelsen om de isolerade öborna ska ex-
emplifiera något annat och mer generellt.  

Det första kapitlet i Public Opinion har rubriken ”Världen därute och 
bilderna i våra huvuden”. Vad exemplen skulle illustrera var hur indirekt 
vi känner världen. När vi agerar och reagerar gör vi det inte på världen 
sådan den är utan på våra föreställningar om den, på bilderna av den i 
våra huvuden. I vidare mening är det detta som är öbornas predikament, 
och i så fall delar de det med hela mänskligheten. Lippmann hämtar sina 
exempel tvärs igenom världshistorien – från Lincolnbiografier och mer-
kantilism till kristen topografi och kalifen som brände biblioteket i Alex-
andria. Exempelkatalogen får en lätt dragning mot det absurda. Den är ju 
avsedd att illustrera att vi agerar på basis av våra bilder av världen, och 
lyfter för konstrastens skull fram fall där de bilderna påtagligt avvikit från 
den verkliga världen. Ett visst mått av komik är därmed ofrånkomlig. 
Men nutidens människor har ingen anledning att vara självgoda. ”Låt den 
kasta första stenen”, förmanar Lippmann sina samtida, ”som inte trodde 
på uppgifterna om en rysk armé på marsch genom England i augusti 
1914, som inte godtog rapporter om grymheter i avsaknad av direkta 
bevis, och som aldrig trodde sig se en komplott, en förrädare eller en 
spion där det inte fanns någon.”4  

Mellan oss och vår omvärld är alltså inskjuten en pseudoomvärld, en 
värld av fiktioner. Merparten av det vi tror oss veta är resultatet av vad vi 
hört och läst snarare än av egna erfarenheter. Och även när vi gör egna 
erfarenheter är vår förståelse av dem färgade av de bilder vi redan har – 
det temat är centralt för Lippmanns diskussion av stereotyper. Vår förli-
tan på ”bilderna i våra huvuden” är rentav ofrånkomlig. För vad, frågar 
sig Lippmann, skulle alternativet vara? Det skulle vara att möta världen 
på samma sätt som det nyfödda barnet, för vilket omgivningen är ”en stor 
                                                           
4 Walter Lippmann (1998 [1922]) Public Opinion, s.15. 
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blomstrande, surrande förvirring”.5 Formuleringen är hämtad från Willi-
am James, och det underliggande argumentet bär hans prägel.6 Utan fik-
tioner skulle vi stå direktexponerade för sinnesintryckens ebb- och flodrö-
relser, utan någon selektionsprincip, utan möjlighet att dela upp med-
vetandeströmmen i meningsfulla stycken.7 Detta, fortsätter Lippmann, är 
inget reellt alternativ:  

Den verkliga omgivningen är alldeles för stor, alltför kom-
plex och alltför flytande för att tillåta oförmedlad bekant-
skap. Vi är inte rustade att hantera så mycket subtilitet, så 
mycket variation, så många permutationer och kombinatio-
ner. Och fastän vi nödgas agera i den omgivningen så måste 
vi rekonstruera den i en enklare modell innan vi kan hantera 
den. För att kunna färdas i världen måste människor har kar-
tor över världen. Den ständiga svårighet de står inför ligger i 
att säkra kartor där deras, eller andras, behov inte förlett dem 
att rita ut Böhmens kustlinjer.8  

Lippmanns kartmetafor tycks ge vid handen att erfarenheten fungerar 
som korrektiv. En karta som innehåller Böhmens kust tas snart ur bruk 
efter att människor försökt segla efter den.9 Man tvingas ”bevittna Her-
                                                           
5 Walter Lippmann (1998 [1922]) Public Opinion, s.80. William James Principles of Psychology, 
vol.1, s.488.  
6 William James (1890) Principles of Psychology, vol.1, s.488. Formuleringen återkommer på s.16 i 
James förkortade version av samma bok, Psychology (1909). I Birgit Langes svenska översättning av 
det senare verket, utgiven 1925, lyder passagen: ”Det objekt, som av de många inkommande nerv-
strömmarna bringas till medvetande hos barnet, är en enda stor, surrande förvirring.” När tyska 
nykantianer uttryckte liknande tankar talade de om en ”blühende Mannigfaltigkeit”.  
7 Den föreställning om selektionsnödvändighet som driver Lippmanns argument finns inte bara 
företrädd hos William James och i den amerikanska pragmatismen. Under slutet av 1800-talet och 
början av 1900-talet var den utbredd även i Europa. Vi finner den t.ex. hos nykantianen Heinrich 
Rickert och – via honom – hos Max Weber. Vi återfinner den också inom den fenomenologiska 
traditionen, t.ex. hos Alfred Schütz. Schütz öde illustrerar för övrigt mycket väl hur nära släktskapet 
var mellan amerikansk pragmatism, nykantianism och fenomenologi i detta hänseende. Tvingad att 
fly undan nazisterna på 1930-talet hamnade han så småningom i USA. Amerikanska filosofer och 
sociologer ställde sig emellertid oförstående till den invecklade vokabulär och resonemangsstil som 
fanns i Schütz tidigare, österrikiska arbeten – särskilt Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt (1932), 
som var starkt präglad av Edmund Husserl och Martin Heidegger. För att göra sig förstådd i den nya 
världen började han efter hand att byta ut den kontinentalfilosofiska teoribyggnaden mot hänvisning-
ar till amerikansk pragmatism. Att den överflyttningen lät sig göras berodde inte minst på att selek-
tionsnödvändighet, ett centralt element redan i Der sinnhafte Aufbau, spelade en framträdande roll i 
båda skolorna.  
8 Walter Lippmann (1998 [1922]) Public Opinion, s.16.  
9 Lippmanns lätt beslöjade referens går till Shakespeares The Winter’s Tale, där det just talas om ”the 
shores of Bohemia”. Hos Lippmann får Shakespeare klä skott för sitt geografiska misshugg. Han 
tjänstgör som illustration till hur bilderna i våra huvuden markant kan skilja sig från alla förlagor i 
den verkliga världen. I de otaliga diskussioner som förs om vem som egentligen skrev Shakespeares 
dramer har man framfört uppfattningen att omnämnandet av ”the shores of Bohemia” inte alls är ett 
exempel på okunskap, utan på ett kunskapsdjup som inte Shakespeare men väl Sir Henry Neville 
skulle vara mäktig. Det är felaktigt, lyder argumentet, att likställa Böhmen med dagens Tjeckien. 
Istället ska vi tänka på Ottakar II:s Böhmiska rike under perioden mellan 1230 och 1278, som sträck-
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bert Spencers tragedi, en Vacker Teori Mördad av ett Gäng Brutala Fak-
ta”.10 Men andra faktorer kan sätta det korrektivet – erfarenhetens åter-
kopplingsmekanism – ur spel. Häri består på sätt och vis Lippmanns poli-
tiska grundproblem: ”hur uppfinner, skapar och organiserar man ett kun-
skapsmaskineri med vars hjälp ett självstyrande folk kan få en tillförlitlig 
bild av den värld i vilken de befinner sig och där de måste fatta politiska 
beslut”.11 Lejonparten av Public Opinion ägnas åt att beskriva de hinder 
som ett sådant maskineri har att komma till rätta med eller i varje fall 
förhålla sig till. 

Med bara ett lätt tyngdpunktskifte kan den politiska frågan ges en em-
pirisk turnering. Hur kommer det sig att Böhmens kust var utritad på så 
många mentala kartor i världskrigets värld? Eller med en mer allmän och 
mer sociologisk formulering: under vilka betingelser och varför tenderar 
människor att hålla sig till sin fördefinierade bild av människor och situ-
ationer? Det är precis här som begreppet stereotyp introduceras. 
                                                                                                                                   
te sig ner till Pula i nuvarande Kroatien. Polixenes i The Winter’s Tale, har man menat, skulle mot-
svaras av Ottakar II, och åtskillig möda har lagts på att para ihop övriga rollfigurer med gestalter ur 
den tidens politiska liv. Se Brenda James & William Rubinstein (2005) The Truth Will Out – Un-
masking the Real Shakespeare.  

Huruvida de resonemangen verkligen håller streck undandrar sig min bedömning. Men om de gör 
det har Lippmanns användning av exemplet en kuriöst självexemplifierande kvalitet: han har utgått 
från en traderad bild, med en problematisk relation till verkligheten. Lippmann skulle säkert heller 
inte låtit sig generas av detta. Hans poäng är ju att vi alla agerar på basis av bilderna i våra huvuden, 
fiktionernas pseudoomvärld.  
10 Walter Lippmann (1998 [1922]) Public Opinion, s.15. 
11 Citerat från Charles E. Merriams recension av Public Opinion i International Journal of Ethics, 
1923, vol.33 (2): 210-212. Lippmanns ståndpunkt i demokratifrågor har därmed likheter med den 
som Joseph Schumpeter förknippas med. Samtidigt bör det påpekas att Lippmanns politiska position 
och hemmahörighet ändrades flera gånger under hans karriär. På 1910-talet var han förespråkare och 
talesman för de Progressiva. Hans bok Drift and Mastery (1913) brukar beskrivas som ett progressivt 
manifest, även om den också är starkt kritisk till enskilda reformer. Det var första världskriget – inte 
minst hans egen roll i det som medlem av USAs propagandaenhet, The Committee on Public Infor-
mation, även kallad Creel-kommissionen – som fick honom att börja tvivla på den offentliga mening-
ens möjligheter. När George Creel efteråt beskrev kommissionens verksamhet, i How we Advertised 
America (1920), underströk han att den på intet sätt var en censurinrättning eller en apparat för 
repression och undanhållande av fakta. Lippmann drog i Liberty and the News (1920) en helt annan 
slutsats. I det moderna samhället är yttrandefriheten inte längre en tillräcklig garant för politisk frihet. 
Det krävs dessutom att de nyheter som förmedlas i pressen är fullständiga, korrekta och trogna fakta, 
och hans egna erfarenheter från arbetet i Creel-kommissionen visade att detta inte var någon själv-
klarhet. Public Opinion tar i det hänseendet vid där Liberty and the News slutade. Se Robert E. Parks 
recension i American Journal of Sociology, 1922, vol.28 (2): 232-234. 

Lippmanns desillusionerande personliga erfarenheter bidrog säkert till att forma de uppfattningar 
som han gav uttryck för i Public Opinion. Det är slutsatsen i Francine Curro Carys The Influence of 
War on Walter Lippmann 1914-1944 (1967). Men de var inte den enda källan till hans nyorientering. 
I ett fyrtiotvå sidor långt supplement till The New Republic redovisade Lippmann 1920 en undersök-
ning som han företagit tillsammans med Charles Merz. Studien var kanske det första exemplet på 
modern innehållsanalys, av det slag som Harold Lasswell och Paul Lazarsfeld senare, om än i mer 
tekniskt raffinerad form, skulle göra till socialvetenskaplig stapelvara. Föremålet för analysen var 
The New York Times och dess nyhetsrapportering i anslutning till den ryska revolutionen. Resultaten 
var nedslående: tidningen hade grovt misslyckats med sin huvuduppgift, att publicera korrekt, tillför-
litlig information. Jfr David Weingast (1950) ”Walter Lippmann: A Content analysis”, The Public 
Opinion Quarterly, vol.14 (2): 296.    
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Som begreppskonstruktör lånade Walter Lippmann en term som redan 
var i omlopp i vardagsspråket. Han var heller inte ensam om att göra 
metaforiskt bruk av den. Stereotyp, med dess bokstavliga betydelse i 
boktryckerierna, hade fungerat som metaformaterial sedan 1830-talet. I 
den egenskapen finner vi den t.ex. hos Alexandre Dumas d.ä., Herman 
Melville och ett stort antal litteratörer och kritiker, och den förekommer 
även inom etologin och psykiatrin. Som metafor finner man den rentav 
hos fler tidiga samhällsvetare, t.ex. Max Weber. Det som skiljer Lipp-
mann från dessa andra är att det blev via honom som begreppet efter hand 
fick fäste som tekniskt begrepp i samhällsvetenskapen. Men i utgångslä-
get var ”stereotyp” en metafor för Lippmann, och det gällde att länka 
bild- och sakled på ett sådant sätt att det inte bara var begripligt utan ock-
så gjorde något annat begripligt.  

För det mesta, skriver Lippmann, är det inte så att vi först ser och där-
efter definierar. Tidsordningen är den omvända. ”Ur yttervärldens stora 
blomstrande, surrande förvirring väljer vi ut sådant som vår kultur redan 
definierat åt oss, och vi tenderar att uppfatta det vi valt ut i den form som 
vår kultur stereotyperat åt oss.”12 Precis som stereotypplåten fixerar en 
enda av en myriad möjliga kombinationer av bokstäver och tecken, så gör 
kulturen det med våra föreställningar; precis som stereotypplåten används 
för att trycka identiska kopior på pappersark, så trycker kulturen före-
ställningskopior på människomaterialet. Vi får alltså vår pseudoomvärld 
arrangerad åt oss av andra, av traditionen, av kulturen.  

Något som inte redan ligger i stereotypmetaforiken, men som här på-
förs den av Lippmann, är att perceptionen av yttervärlden styrs av de 
föreställningar som redan råkar ingå i stereotypen. Vi ser bara det som 
passar in i det vi redan trodde oss veta, undviker eller undantränger så-
dant som har dålig passform, känner igen oss när bilden bekräftas. Detta 
är, menar Lippmann, i huvudsak rationellt, i betydelsen att det ekonomi-
serar. Tankeekonomi är således ett av hans svar på varför människor hål-
ler fast vid fördefinierade bilder, vid stereotyper. Ett annat av hans förslag 
handlar om att stereotyper tjänstgör som det bålverk som skyddar vår 
självrespekt och vår position i samhället. Snarare än att gå närmare in på 
de relativa meriterna hos dessa svar vill jag här peka på ett formkarakteri-
stikum. Användningen av fiktioner är enligt Lippmann en nödvändighet, 
en mänsklig kontant. Därtill är alltså stereotypernas skydds- och tanke-
ekonomiska verkan sådan att kartans primat blir helt begriplig. Han går så 
långt som till att säga att vi inte klarar oss utan stereotyper. Detta kan 
man utan vidare se som ett svar på frågan varför människor tenderar att 
hålla sig till sin fördefinierade bild av människor och situationer. Där-
emot begränsar det, genom sin maximala allmänhet, kapaciteten att göra 
reda för under vilka betingelser detta sker. På sätt och vis ligger detta 
redan i utgångspunkten, i den centrala roll som William James, Deweys 
och Titcheners filosofiska psykologi får spela i argumentets uppbyggnad. 
Och det är helt i linje med detta att den mest produktiva forskningen om 
                                                           
12 Lippmann (1998 [1922]) Public Opinion, s.81. 
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stereotyper i våra dagar vetter åt kognitiv psykologi. Men samtidigt svär 
detta mot vad jag uppfattar som en annan central angelägenhet för Lipp-
mann, nämligen att förstå aspekter på de högst speciella händelse- och 
föreställningssekvenser som världskriget, inklusive dess för- och efter-
spel, gav prov på. Så många navigerade här med sikte på Böhmens kust 
att det i sig framstår som ett förklaringsvärdigt objekt, inte minst eftersom 
konsekvenserna var så grava.  

Just denna historisk-sociologiska makroaspekt har lagts för fäfot i re-
ceptionen av Lippmann. Stereotypbegreppet fick fäste och traderades i 
sociologin under 1930-talet, när den sociologiska scientismen som mest 
framstod som löftesrik. Det raffinerades och knöts till speciella mättekni-
ker – ett förfarande med egenskapslistor – och blev exklusivt associerat 
till föreställningar om nationer och etniska grupper. Den senare associa-
tionen har blivit bestående i sociologin, även efter det att den scientistiska 
entusiasmen falnat och stereotypbegreppet lösgjorts från bandet till speci-
fika mättekniker.  

Begreppet lever idag ett dubbelliv. Å ena sidan är det som tekniskt be-
grepp viktigt i framför allt kognitiv psykologi, å andra sidan används det 
sedan 1970-talet tämligen fritt, ungefärligen med den värde- och konnota-
tiva ballast som ordet bemängdes med från 1800-talets sista tredjedel men 
med en kvardröjande halo av vetenskaplighet från begreppets mätteknis-
ka förflutna. Ingen av dessa användningar kan reduceras till Lippmanns 
formuleringar. Däremot finns efterklanger från Public Opinion i den se-
nare litteraturen, t.ex. i form av oenighet om huruvida stereotyper alltid är 
falska eller – i den motsatta extremen – alltid innehåller ett korn av san-
ning, huruvida stereotyper är allestädes närvarande eller ojämnt fördela-
de, etc.  

Att följa dessa litteraturtrådar framåt och bakåt är en uppgift för sig. 
Fortsättningsvis är mitt ärende dock ett annat. Det handlar om att peka på 
den efterskörd som kom av sig, på uppgiften att relatera stereotyper och 
deras bärare till konkreta makrohistoriska skeenden. Världskriget var en 
extremhändelse i mer än ett avseende. Här räcker det att peka på att det 
präglades av en extrem ovisshet om vad som faktiskt pågick, i kombina-
tion med en bedövande tvärsäkerhet om hurdan fienden egentligen var 
och vad den gjort. Som laboratorium för att tänka kring stereotyper var 
kriget därigenom vällyckat. Men genom att låta en sådan extremhändelse 
subsumeras under en i huvudsak allmänpsykologisk teoriram tar man ett 
stort språng bort från det specifika. En strategi i Lippmanns efterföljd, 
som återstod att pröva, vore att i noggrann empirisk detalj undersöka fall 
där den makrosociala situationen präglar enskildas förhållningssätt och 
föreställningar. Det är vad Svante Lundberg har gjort i Ryssligan: Flyk-
tingarna från öst och morden i Bollstanäs 1919. 

Osäkerhet 
Några ord måste först sägas om vad Lundbergs Ryssligan till det yttre 
handlar om och hur den är upplagd. Den i inledningen omnämnde Mo-

 48 



hammed Beck Hadjetlaché var ledare för en liga på sexton personer som 
under 1919 utförde tre brutala, i dåtiden mycket uppmärksammade mord. 
Vita ryssar mördade röda ryssar i det sena 1910-talets Stockholm. Skild-
ringen av den rena kriminalhistorien upptar en stor del av Svante Lund-
bergs bok om ryssligan. Stor möda läggs på att kartlägga förlopp och 
samtida reaktioner, på att teckna huvudpersonernas bakgrunder där såda-
na varit kända och, lika viktigt, på att visa hur bilden av huvudpersonerna 
fylldes ut när sådana saknats eller varit omstridda. Den dryga första hälf-
ten av boken tycks vid första påseende kretsa kring några högst konkreta 
personer – vad de gjort, vilka de var och hur man såg på dem – för snart 
hundra år sedan. Återstoden av boken består sedan av en serie uppsatser 
som lyfter fram aspekter av den historia som rullats upp.  

Ovanstående beskrivning av Lundbergs Ryssligan är förvisso inte 
felaktig. Det är så boken är upplagd, och som välskriven kriminalhistoria 
kan den med stor behållning läsas av personer som inte har det minsta 
akademiskt intresse för saken. Om beskrivningen har en avgörande nack-
del så är det att den missar det väsentliga. Jag vill göra gällande att boken 
till inspiration, art och resultat är djupt sociologisk. Med detta menar jag 
inte bara att den är en utlöpare från ett forskningsintresse som går tillbaka 
till avhandlingen Flyktingskap (1989), och som vidareförts bland annat i 
uppsatser om ”Farliga Flyktingar” och ”Gula faran”. Jag avser också 
något mer och annat än att bokens avslutande uppsatser är av mer akade-
misk, historisk-sociologisk karaktär och anknyter till teman i Lundbergs 
tidigare forskning: ryska faran, det politiska våldet, bilderna av flyktingen 
och hennes kultur, flyktingarnas relation till varandra, till det nya och 
gamla landet. Snarare skulle jag vilja peka på den sociologiska tyngden i 
bokens första del, den som ytligt sett ter sig som ren kriminalhistoria, och 
på den speciella relationen mellan bokens första och andra del. Allt detta, 
menar jag vidare, kan läsas som en uppslagsrik fortsättning på Lippmanns 
diskussion om stereotyper, även om Lundberg inte själv tänkt i de banor-
na, och som uttryck för en sociologisk hållning värd att lyfta fram. 

Beskrivningen av kriminalfallet inleds med en beskrivning av den ”ex-
ilväxling” som ägde rum i Stockholm under 1910-talet. Fram till revolu-
tionsåret 1917 hade Stockholm ”fungerat som en viktig bas för politiska 
flyktingar som arbetade mot den ryska regimen”. Den funktionen kvar-
stod men ändrade karaktär efter 1917. Röda flyktingar ersattes av vita, 
och vem som var vem var inte gott att säga:  

Frågorna om politisk tillhörighet var som ett spel med mas-
ker där man ständigt försökte upptäcka vad som fanns bak-
om beteenden och ideologiska deklarationer. Var inte till ex-
empel den eller den aggressive anti-kommunisten i själva 
verket ute för att infiltrera och skapa förvirring, på uppdrag 
av bolsjevikerna? Men spelet med masker gällde inte bara 
politik utan även personlig identitet. I många fall var det 
svårt, både för svenska myndigheter och för den ryska exil-
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kolonin, att fastställa om människor verkligen var de perso-
ner som de uppgav sig vara: det kaotiska läget i Ryssland 
försvårade alla efterforskningar. Det var inte heller ovanligt 
att nyanlända flyktingar bytte namn efter sin ankomst, efter-
som de kommit till Sverige med falska legitimationshand-
lingar.13  

Detta spel med masker och den stora oredan under revolutionen spelar en 
avgörande roll i Lundbergs framställning av ryssligan. Det slår igenom på 
alla plan.  

Ligan kunde till att börja med inte vara klar över identiteten på de tre 
offren Calvé, Levitskij och Ardasjev.14 Det uttryckta motivet att mörda 
dem var förvisso att de skulle vara bolsjeviker. Men var de det, och vilka 
var de? Den man som presenterade sig som ingenjör Karl (Charles) Calvé 
var t.ex. helt säkert någon annan än han utgav sig för. Calvé hade både 
falsk identitet och ett brokigt och svårkontrollerat förflutet. På något sätt 
kom han i kontakt med Vorovskij och dennes inofficiella bolsjevikiska 
legation i Stockholm, och blev upphöjd till diplomat för den nya staten. I 
så måtto är det inte konstigt att ligan utsåg honom till bolsjevik och där-
med fosterlandets fiende. Men redan 1918 ska det ha uppstått problem 
mellan Vorovskij och Calvé, som anklagades för att ha stulit pengar från 
legationen. Calvé ska därefter ha erbjudit sina tjänster till den svenska 
polisen. Han skulle därmed ha agerat polisinformatör eller polisagent för 
Sveriges räkning; Vorovskij ville se honom utlämnad och hängd, och de 
svenska myndigheterna undantog honom från listan över personer som 
skulle utvisas till den nya Sovjetstaten. Även detta är förmodligen alltför 
rätlinjigt. Calvé tycks av allt att döma själv ha beklagat sig till polisen 
över ryktena om att han skulle vara agent för den svenska polisen, samti-
digt som han är hatad som bolsjevik.15  

För det andra kunde offren inte vara säkra på mördarnas identitet. I det 
”förhör” som ligan höll med Ardasjev, som var född adelsman, försöker 
denne klara livhanken genom att leverera vad han tror är rätt svar till sina 
kidnappare. Han gissar dock fel beträffande deras identitet och bedyrar att 
han är en ”ärlig bolsjevik”. Ligan tar detta till intäkt för att han verkligen 
är bolsjevik, och mördar honom.  

Om situationen var oklar för de närmast berörda, offren och mördarna, 
så gäller det i än högre grad för alla andra: för polisen, för exilryssar i 
Sverige, för samtida nyhetsrapportörer och politiska kommentatorer. Av 
dessa får man föreställa sig att polisen och rättsväsendet, som det ålåg att 
                                                           
13 Lundberg (2004) Ryssligan: Flyktingarna från öst och morden i Bollstanäs 1919, s.18. 
14 Det fanns därtill en osäkerhet om hur många offren egentligen var. Hadjetlaché och Ettinger hade 
för nytillkomna ligamedlemmar visat ett dokument som föregav att den av Hadjetlaché ledda ”Militä-
roganisationen för det ryska rikets återupprättande” redan hade mördat flera andra bolsjeviker. Att 
detta skulle ha skett har aldrig kunnat beläggas och framstår som otroligt. Av allt att döma var detta 
ett försök från Hadjetlachés sida att dupera prospektiva medlemmar genom att bättra på trovärdighe-
ten och slagkraftigheten hos den antibolsjevikiska organisation han sade sig företräda.   
15 Lundberg (2004) Ryssligan: Flyktingarna från öst och morden i Bollstanäs 1919, s.84 
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reda ut affären, hade en relativt sett god överblick över åtminstone de 
rättsligt relevanta sakförhållandena. Inte heller de kunde emellertid fast-
ställa den personliga identiteten på en del ligamedlemmar, och åtskilliga 
andra aspekter förblir oklara. Sämst rustade att följa vad som skett var, av 
naturliga skäl, utländska medier. I dem kunde även sådana punkter som 
det rådde relativ klarhet om vanställas intill oigenkännlighet. Det finns 
anledning att ge exempel på detta, och jag väljer här två belägg som 
hamnat utanför Lundbergs bok men som är utbytbara mot dem han anför.  

Det första är hämtat från New York Times rapport om rättegången den 
9 september 1919.  Där kan man läsa om Stockholmsmorden och att ryss-
ligans amerikanske medlem, Reginald Lehrs, skulle ha erkänt mord på 
sjöofficeren överste Hadjetlaché Ettinger och på en helt okänd ameri-
kansk medborgare vid namn Legros. De båda ligamedlemmarna Hadjet-
laché och Ettinger har blivit en och samma person, och har bytt plats från 
förövare till offer. Hadjetlaché hävdade att han var kosacköverste, inte 
sjöofficer.16 Mer i förbigående nämner tidningen att ligan satts i samband 
med mordet på den verkligen existerande och verkligen mördade Arda-
sjev. Felaktigheterna är många och blamerande och man undrar varifrån 
tidningen egentligen fått sina uppgifter. Kanske handlar det om språkför-
bistring. Kanske har redaktionen bara fått ett korthugget telegram och 
sedan helt enkelt försökt fylla ut och sammanbinda resten till en begriplig 
nyhet.  

Sammanbindning och utfyllnad handlar det om även i det andra beläg-
get. Men i motsats till notisen i New York Times, där sakfelen inte tycks 
ha någon bestämd riktning, så handlar det här om en omstöpning av nyhe-
ten med en distinkt tendens. Belägget är hämtat från El Paso Herald den 
6 september 1919, och förefaller i sin tur bygga på Engelsk förlaga. Tid-
ningens återgivning av det yttre förloppet är inte lika skakig som i ovan-
stående belägg. Rätt personer är med, och de sorteras rätt i kategorierna 
offer och förövare. I gengäld stöps händelsen om i ett annat hänseende. 
”Inget av sensationsmelodramens mest chockerande inslag saknas”, skri-
ver man, ”i den häpnadsväckande historien om mordet på Ardasheff, den 
föregivne bolsjeviken som egentligen var anti-bolsjevikisk agent i Stock-
holm, rapporteras det från Londontelegrafen”.  

Här ser vi spelet med masker. Ardasjev har förställt sig till bolsjevik, 
men tidningen menar sig veta att han egentligen är anti-bolsjevik. Det är 
dock inte fråga om att de vita ryssarna, i okunskap om sakernas rätta till-
stånd, skulle ha mördat fel person. I artikeln är symmetrin fullständig. 
Den mördade Ardashev var en anti-bolsjevik som låtsats vara bolsjevik, 
Hadjetlaché och hans liga bolsjeviker som låtsats vara anti-bolsjeviker. 

Trots att ryssar och svenskar aldrig varit annat än svurna fi-
ender så flydde tusentals ryssar, mestadels från det övre so-

                                                           
16 Även den uppgiften är oklar. Det betvivlas under rättegången att Hadjetlaché skulle vara Kosack-
överste, med följden att han får avlägga ett ridprov – vars resultat visserligen inte var konklusivt men 
ändå tolkades som att han förmodligen aldrig varit kavallerist.   
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ciala samhällsskiktet, till Stockholm när Petrograd lades i ru-
iner, där de slog sig ner i och omkring den svenska huvud-
staden. Med tiden fick denna vakande och väntande koloni 
inflytande till den grad att Lenin och Trotskij beslöt att göra 
slut på dess förgreningar. Kolonin var så att säga en pistol 
riktad mot det bolsjevikiska Rysslands huvud. I synnerhet 
skulle dess ledare, Dr. Ardasheff, en briljant advokat, av-
lägsnas.  
 
Lenin skrider till handling 
Bolsjevikerna inledde sina operationer genom att placera 
agenter, som utgav sig för att vara anti-bolsjeviker, i denna 
fanatiskt anti-bolsjevikiska gemenskap. Den förste bolsjevi-
kiske agent som sändes till Sverige var en kosacköverste vid 
namn Hadji-Lashet. Detta var för ett år sedan. Utåt uppträd-
de flyktingen Hadji-Lashet alltmer som en hatisk anti-
bolsjevik och startade en tidskrift där han angrep Lenin.  

Mot bakgrund av ligans egna berättelser och vad som kommit fram i poli-
sens undersökningar och på andra sätt, så kan uppgifterna i artikeln bara 
beskrivas som häpnadsväckande. Vi bestås med en ingående rapport om 
vad man menar är huvudpersonernas rätta identiteter, ansiktena bakom 
maskerna, och allt sammanfogas i en berättelse där aktörernas handlingar 
är effektueringar av något som planerats annorstädes, på högre ort. Tid-
ningen har knappast haft underlag för de slutsatser och den berättelsekon-
struktion man presenterar. Den fråga som därmed inställer sig är hur de i 
så fall uppkommit. Varifrån kommer denna besvärande entydighet? 
Lundbergs bok anför flera exempel liknande belägget från El Paso He-
rald.  

I flera av de kommenterande uppsatserna i bokens andra del uppehåller 
han sig vid de tillskrivningar av identiteter, motiv och bakomliggande 
orsaker som präglar de samtida kommentarerna kring fallet. Det blir till 
en polyfon framställning som är svår att sammanfatta utan att stympa 
eller enkelt upprepa. Jag återkommer avslutningsvis till dessa uppsatser, 
men inte för att begå en sammanfattning utan för att sätta dem i samband 
med Lundbergs skildring av kriminalfallet. Det är, vill jag hävda, i sättet 
att tänka relationen mellan kriminalhistoriens osäkerheter och observatö-
rernas tvärsäkerheter som Lundbergs sociologiska hållning kommer till 
uttryck. 

Ryssligan som sociologiskt bidrag 
Vad är alltså poängen, ur sociologisk synvinkel, med Lundbergs omsorgs-
fulla skildring av Ryssligans medlemmar, offer, verksamhet, bakgrunder 
och påståenden? Den ger realförloppets konturer, redovisar vad man på 
goda grunder kan veta eller tro, men också vad man i samtiden inte kunde 
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veta och vad som alltjämt förblir osäkert. Här vill jag fästa uppmärksam-
heten vid de båda sista posterna, som är rätt betydande. De är också bety-
delsefulla, informationsbristen är i själva verket informationsbärande. 
Kunskapen om vad det var man inte med säkerhet visste är, vill jag mena, 
helt central för att man ska förstå de krafter som driver förloppet. Med 
osäkra identiteter följer misstänksamhet, känslan av att vara förföljd, 
hemlighållanden i flera led, speciella kommunikations- och organisa-
tionssvårigheter, samt en avskärmning från omvärlden som ger ett märk-
ligt moraliskt frirum och utrymme för rena äventyrare. Spelet med mas-
ker är alltså inte bara ett metodproblem för den historiker som vill fast-
ställa vad som hände, det är en reell kraft som betingar aktörernas tillvaro 
och processernas karaktär.17 Det är detta som Lundberg i sin bok har får 
fatt i, och det kan stå som illustration till vad jag förstår med hans socio-
logiska hållning.  

För att få denna att framträda i skarpare relief kan man kontrastera den 
mot en sorts framställning som gör av med alla ovissheter, motsättningar 
och förvirring: konspirationsteorin. En sådan, anförd av Lundberg, leve-
rerades av vänstersocialistiska Politiken. Där beskrevs ligan som ”ett 
politiskt ’Svarta handen’-förbund, riktat mot världsrevolutionens förkäm-
par, enkannerligen mot den ryska revolutionen.”18 Ligan skulle vara en 
”filial av ett stort kapitalistiskt världsförbund för reaktionens återförande 
till väldet bland folken”, finansierat av ”ententekapitalistiskt guld”. Kort 
sagt, den var en liten del av en gigantisk komplott som involverade en 
stor mängd aktörer. Lundbergs kommentar till detta är belysande:  

Som så många andra konspirationsteorier drabbas även den-
na av en uppsvälldhet som gör den mindre intressant: det blir 
för mycket att hålla ihop, för mycket namn och detaljer. 
Framför allt är kanske problemet att det hela blir alltför ra-
tionellt, utan det kaos och de motsättningar som måste kän-
neteckna ett så gigantiskt projekt, inte minst som det omfat-
tade frustrerade och inbördes oeniga flyktingar.19  

Den i Politiken framförda konspirationsteorin är förstås en spegelbild av 
den lika rationalistiska framställningen i El Paso Herald. En sökning på 
Google ger vid handen att detta slags konspirationsteori fortfarande är i 
svang vad Ryssligan beträffar. Exempelvis kan man läsa att Hadjetlaché 
skulle ha varit agent för den sovjetiska underrättelsetjänsten tjekan, och 
att syftet med morden skulle ha varit att få alla vita ryssar att framstå som 

                                                           
17 Hemliga agenter, och för den delen den politiska exilens villkor, utgör, om man så vill, drastiska 
exempel på det som Talcott Parsons och Niklas Luhmann talar om som “dubbel kontingens”: egos 
handlande är avhängigt hur alter kommer att agera i sin tur, alters handlande är avhängigt hur ego 
kommer att handla. Hur tar man då första steget? Vem vågar man prata med? Hur kommunicerar 
man, när informationen är så het och konsekvenserna av ett misstag så stora?  
18 Lundberg (2004) Ryssligan: Flyktingarna från öst och morden i Bollstanäs 1919, s.181 
19 A.a. s.181f. 

 53 



blodtörstiga missdådare (vilket förstås är en plan som endast fungerar om 
man låter sig bli avslöjad.)  

Ett drag som konspirationsteorierna har gemensamt, vid sidan av stor-
vulenheten, är att de gör anspråk på att fastslå personernas verkliga iden-
titeter och motiv, samt att de hävdar en direkt koppling mellan de verkli-
ga motiven och vad som verkligen skedde. För ett sådant perspektiv blir 
en viss typ av frågor central. Var Mohammed Beck Hadjetlaché i verk-
ligheten agent i ochranan, tsarens hemliga polis? Var han i själva verket 
agent för tjekan? Var han, som Michael Smith nyligen hävdat, enrollerad 
av den brittiska underrättelsetjänsten?20  

Lundberg går i annan riktning, ger samma frågor en annan plats i ar-
gumentet. Hos honom blir det istället avgörande hur den för aktörerna 
högst reella osäkerheten om identiteter och motiv betingar skeenden och 
förhållningssätt. Motiv och tillhörigheter figurerar förstås i Lundbergs 
framställning, men de gör det främst som något de inblandade förhåller 
sig till, misstror, sväljer, fruktar, duperas av och får gissa sig till. Före-
ställningen om en direkt länk mellan tillhörighet/identitet/motiv och utfall 
framstår i ljuset av Lundbergs detaljerade empiriska undersökning som en 
rationalistisk fantasi. Hadjetlaché framträder i materialet snarare som en 
oberäknelig och självsvåldlig gestalt, därmed inget idealiskt redskap för 
en hemlig och vittomfattande plan ritad av någon annan. Poängen är inte 
att han omöjligen skulle kunna ha varit agent för ochranan, tjekan eller 
MI6, utan att det framstår som fullt tänkbart att han skulle ha varit det för 
alla tre samtidigt. Även om han till äventyrs skulle ha varit agent för den 
ena eller andra parten, så skulle en sådan person vara helt okontrollerbar 
för uppdragsgivaren.  

Konspirationsteoriernas rationalism förenar två element som i separat 
skick framstår som mer respektabla, men som båda avvisas i Lundbergs 
sociologiska hållning. Det ena elementet är det som avhandlats i stycket 
ovan, och som kan man se som en variant på den äldre politiska historie-
skrivningens ”wie es eigentlich gewesen [ist]”: ta reda på nyckelaktörer-
nas tillhörigheter och motiv, och betrakta utfall som motivens verkstäl-
lande i praktiken. Det andra är föreställningen om att utfallen i sista in-
stans är resultatet av strukturella faktorer, och bör förklaras genom en 
subsumering under en teori om hur sådana strukturer verkar. Lundberg 
har i ett annat sammanhang pekat på hur hans hållning skiljer sig från 
detta tillnärmelsesätt, som han menar präglar dagens forskning om in-
vandring och flyktingar:  

Överhuvudtaget skiljer sig detta perspektiv från det idag 
vanliga när det gäller forskningen om flyktingar och invand-
rare, ett synsätt där strukturella faktorer ges en allt över-

                                                           
20 Michael Smith (2010) Six: A history of Britain’s secret intelligence service: Part 1, Murder and 
Mayhem 1909-1939. 
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skuggande roll och där individerna nästan enbart ses som of-
fer.21  

Avvisandet av båda dessa föreställningar bidrar till att ringa in Lundbergs 
sociologiska hållning. Han vänder sig mot deras oförmåga att ta hänsyn 
till de motsättningar, ovissheter och förvirring som präglar det sociala 
livet i allmänhet och den politiska exilen i synnerhet.  Samtidigt reser 
detta frågor om den teoretiska angöringen. Vad är det för perspektiv som 
lanseras, som inte axiomatiskt gör individerna – deras identiteter, motiv 
och meningsproduktion – till det centrala, men som samtidigt inte för-
vandlar dem till utbytbara instanser under en teori om strukturer? 

Ett teoretiskt bidrag  
Vid en första läsning kan någon vara frestad att förstå citatet ovan som ett 
avvisande av strukturernas betydelse och (därmed) som en uppvärdering 
av aktörernas dito. Detta leder emellertid tanken fel. För det första är det 
bara i en mycket speciell teoriförståelse som en nedtoning av strukturella 
faktorer oavkortat leder till en motsvarande ökad betoning på aktörerna. 
Bara med ett reifierat strukturbegrepp – struktur utan ett angivet något 
som har struktur – blir aktören strukturens motsats, För det andra kan 
man hävda att struktur spelar en betydande roll i Lundbergs undersökning 
av ryssligan. Vi har redan sett att han beskriver en situation där det råder 
brist på för parterna livsviktig information om identiteter och motiv och 
där detta strukturerar interaktions- och organisationsprocessen. Informa-
tionsbrist i denna mening är en strukturell egenskap hos interaktionsflö-
det. 

Det finns exempel ur den sociologiska litteraturen där ovisshet och 
osäkerhet tilldelats en sådan roll, inte minst inom organisationsforskning-
en. Hit hör även Erving Goffmans bok om strategisk interaktion, vars 
första uppsats dessutom behandlar spioner och dubbelspioner. Det är helt 
i linje med vad som nyss sades om informationsbrist som strukturell 
egenskap. Goffman förstod sig själv som strukturalist av Durkheimianskt 
snitt. Men trots likheterna i tematik och tillnärmelsesätt skiljer sig Lund-
bergs framställning från Goffman på en helt avgörande punkt. Den sena-
res syfte är att utveckla och avgränsa teorin om face-to-face interaktioner 
som en egen subspecialitet, och spioner och dubbelspioner har en plats i 
det projektet genom att de ska hjälpa honom att utforska en allmänmänsk-
lig förmåga och dess gränser: ”individens förmåga att förvärva, avslöja 
och dölja information”.22 De utsagor som ska etableras gör anspråk på en 
närmast obetingad giltighet, och spionens extrema position blir betydelse-
full just för att den säger något om det normala – ungefär på samma sätt 

                                                           
21 Lundberg (2000) ”Farliga flyktingar”, i Göran Rystad och Svante Lundberg (red.).Att möta främ-
lingar , s.91. 
22 Goffman (1969) Strategic interaction, s.4. 
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som de exceptionella förhållandena under en rymdfärd kan avslöja något 
om den mänskliga fysiologin.  

Lundbergs ärende är emellertid ett annat. Det handlar om en historisk-
sociologisk undersökning där empirins relevans inte betingas av huruvida 
den utvecklar vår förståelse av ett allmänmänskligt predikament. Den 
extrema situation han beskriver är undersökningens direkta fokus, inte 
bara en indirekt källa till kunskap om detta extremas motsats. Men vad 
betingar empirins relevans? Vad skiljer huvudsak från bisak? Dessa frå-
gor vill jag närma mig i två steg.  

För det första steget lånar jag en distinktion som Max Weber använder, 
mellan kunskapsgrund och realgrund.23 De svarar mot två olika sätt på 
vilka ett empiriskt datum kan göras vetenskapligt relevant, antingen som 
underlag för formuleringen av lagar, som instanser under generiska be-
grepp (kunskapsgrund) eller som länkar i en kausal kedja (realgrund). I 
Goffmans fall tjänade agenthistorierna som kunskapsgrund. Man kan, 
som tankeexperiment, föreställa sig att historien om Ryssligan ingått i 
hans empiriska underlag. Vad skulle han ha inkluderat? Bara sådana 
aspekter av fallet som utvecklar eller belyser hans allmänna teori om 
gränserna för människans förmåga att förvärva, avslöja och dölja infor-
mation. Att Lundberg inte gått tillväga så är uppenbart. Händelser och 
förlopp ges plats i hans framställning för att de hänger samman, krokar i 
varandra i en kausal väv. Hans empiriska data fungerar som realgrund.  

Det andra steget tar vid från detta konstaterande. En serie empiriska 
data som hålls samman genom att ingå som knutar i en kausal väv blir 
med nödvändighet avpassade efter precis det fall som studeras. Om inget 
annat tillkommer blir framställningen därmed teoretiskt och begreppsligt 
monadisk, utan fönster mot disciplinens teoriförråd eller mot bidrag på 
andra områden än det som studerats. Den blir historisk snarare än socio-
logisk. Som synes är det frågan om teoretisk angöring som dyker upp på 
nytt, men som nu kan preciseras: vad är det som tillkommer i Lundbergs 
studie, utöver datas realgrundsfunktion, som gör att den har bäring bor-
tom det enskilda fallet?  

Svaret på den frågan, vill jag föreslå, står att söka i relationen mellan 
bokens första och andra del, mellan den för de inblandade reella osäker-
heten och de olikartade föreställningar om de ryska migranterna som 
fara, som cirkulerade i samtida kommentarer om ligan. Den noggranna 
skildringen av personer och händelser, vad vi vet och inte kan veta, som 
levereras i bokens första del har därmed flera funktioner. Jag har särskilt 
lyft fram att huvudpersonernas osäkerhet om andras identiteter och motiv 
betingade och var en drivkraft i händelseförloppet. Men sådan principiell 
ovisshet skapar samtidigt ett behov av att fylla ut bilden med något.  

Skildringen i bokens första del pekar därmed också framåt mot den 
kommenterande andra delen – med rubriken Ryska Faran – som s.a.s. 
analyserar vad olika samtida kommentatorer använde som fyllnadsmate-
rial och vilket material som fanns att tillgå. Häri vill jag se en relevans-
                                                           
23 Max Weber (1985) Wissenschaftslehre, s.90, 234ff,, 445  
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princip, det som skiljer huvudsak från bisak. Data om händelseförloppet 
har sin plats både genom att de upplyser om realförloppet och genom att 
de gör tydligt vad man inte med säkerhet visste. Data om de samtida re-
aktionerna gör det möjligt att undersöka variationer ifråga om vad man 
där fyllde ut informationsluckorna med, eller ibland vad man ersatte till-
gänglig information med. Data om hur svenskarna genom historien före-
ställt sig ryssar – respektive terrorister eller främlingar – ger en bild av de 
semantiska lager som var tillgängligt fyllnadsmaterial.  

De semantiska lager som nämns i den sista punkten torde svara mot det 
som Walter Lippmann avsåg när han talade om föreställningar som ”vår 
kultur redan definierat åt oss”, tillgängliga i ”den form som vår kultur 
stereotyperat åt oss”. Men Lundbergs framställning visar att dessa lager, 
dessa geologiska skikt av föreställningsmassor, inte alla aktualiseras och 
inte aktualiseras av alla. Det finns variationer ifråga om vilka stereotyper 
som aktualiseras, och man anar en komplex systematik bakom variatio-
nerna. Arbetet med att förstå den systematiken är inte avslutat och förtjä-
nar en fortsättning. Och ett sådant arbete skulle vara mer i linje med Wal-
ter Lippmanns idéer om stereotyper än vad som framgår av den litteratur 
som följde i hans spår. Ofta talar han om system av stereotyper, snarare 
än om en stereotyp, som aktörerna förhåller sig till. Skillnaden mellan 
singularis och pluralis är inte alls obetydlig. Medan forskningsuppgiften i 
det förra fallet blir att utröna i vilken mån det finns en tillräcklig enighet 
om vilka egenskaper en grupp har, vilka element en sådan eventuell ste-
reotyp innehåller och hur stark eller spridd den är, så reser närvaron av 
parallella men inte nödvändigtvis allmänt omfattade stereotyper andra 
frågor. Nu uppstår frågor om vilka stereotyper som aktualiseras i vilka 
situationer, av vem och varför. Det blir viktigt att undersöka hur stereoty-
per griper i varandra, muterar över tid, flyttas över från en grupp till en 
annan, etc.  

Den sortens frågor låter sig med fördel hanteras med den sociologiska 
hållning som präglar Ryssligan och Svante Lundbergs författarskap i 
stort: en sociologi med långt historiskt siktdjup, en ovilja att subsumera 
data under färdiga slutsatser och en känsla för det sociala livets osäkerhe-
ter, motsägelser och motsättningar. 
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Till Svante  

Catarina Gaunitz 
Tjära Svante, 
Så då dags för några ord från den administration du förstår som minst, 
men ibland har behövt som mest. 
 
Vi möttes hösten 2001. Du kom till Växjö och blev introducerad in i 
forskarutbildningen. Sedan dess har vi kamperat ihop, mer eller mindre 
intensivt. Jag tänkte ge ett axplock ur våra upplevelser ihop under denna 
tid. 
 

1. Det första man får lära sig i forskarutbildningen är att man inte 
får missa Fäk-mötena. Som administratör har jag gjort mitt bästa 
för att bringa ordning och reda på dessa möten. Ganska snabbt 
upptäckte jag att du kunde behöva ett visst stöd för att hitta till 
våra möten, få med rätt handlingar och dessutom vara på rätt 
ärende på dagordningen (och kanske gjorde Gunnars teatervisk-
ningar om ”slarvige Svante” mig lite extra uppmärksam). MEN 
du är en klippa när du väl är på banan och många gånger har vi 
hittat rätt lösningar på olika frågor och snårigheter. 

 
2. Så skulle du då också installeras som professor. Under en längre 

period pratade vi tämligen ofta om hur det här nu ska gå till. Hur 
ska man hitta till Konserthuset? Kan man hänga av sig jackan där 
och hur länge ska jag tala och vad ska du säga? Och var får jag på 
mig talaren? OCH hur skulle vi lyckas få alla i familjen på plats 
SAMTIDIGT? Och kan man bo i Växjö och kan familjen också 
få plats?  
 
MEN du kom i sista minut till Växjö med familj och alla stuvade 
vi in hemma hos mig, fräschade upp dem och levererade ner till 
Konserthuset. Alla på rätt plats vid samma tidpunkt och så blev 
Svante installerad. 

 
3. Ordning och reda – jag måste ju nämna något om dessa utma-

ningar. Under årens lopp har Svantes sinne för ordning och reda 
tagit sig olika uttryck.  

- alla dessa papper som ska skrivas under: nu har vi uppnått det 
stadiet att Svante antingen infinner sig på mitt rum eller så står 
jag uppfordrande utanför hans kontorsdörr, och så håller jag fram 
papperna och anvisar raden där underskriften ska placeras. = fun-
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kar alldeles utmärkt och då kan man dessutom få veta en hel del 
om olika talanger i namnförfalskarbranschen, tidningsbranschen, 
senaste idén om sigill 

- om Svante ska ut och resa, kan det krävas en ganska detaljerad 
gemensam fundering kring vilken rutt som är bäst? Ska man run-
da sydspetsen i Polen på väg till Brasilien eller kan det vara bäst 
att flyga direkt från Amsterdam och hur ska Celia lyckas komma 
till samma destination vid samma tidpunkt? 

- Och vem har inte upplevt Svante under ansökningstider? Hur ska 
han hinna färdigt med ansökan och hur många nollor är det 
egentligen i fyra miljoner? 

 
4. och det privata 

 
Det är trevligt att prata med Svante och mitt i allt bestyr med all 
administration har vi avhandlat allt från: 

- hur ska vi lyckas klämma in sängen i sonens lägenhet där den är 
två centimeter för lång? 

- Och vad kan det vara för fel på värmesystemet, det är ju iskallt i 
huset?  

- Och känner jag någon som kan klippa fruktträden i ”The Man-
sion”? 

- Och hur tycker du, Catarina, att jag ska lägga upp arbetet resten 
av året?  

 
MEN Svante, jag uppskattar det förtroende vi har i att diskutera och prata 
om allt från komplicerade frågor i forskarutbildningen till om du egentli-
gen inte ska jobba lite i alla fall för man kan ju inte pyssla i trädgården 
hela tiden. 
 
Jag uppskattar också din och Celias gästfrihet och vem vet, rätt som det 
är tittar jag förbi dina ägor och ser hur det går med odlingarna. OCH med 
dessa ord vill jag avsluta med en skål och, som en annan kollega sade: 
 
”Vi har alla en Svante inom oss” 
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Svante Lundberg – en 
kollega i Humboldts anda  

Stefan Höjelid 
När jag fick frågan om jag kunde skriva några rader till och om Svante 
kom jag efter en kort stunds funderande på den nödvändiga ”kroken”: 
Bildning! I den rådande Bolognaerans tidevarv – när det mesta inom hög-
re utbildning tycks handla om mätbara kriterier, utvärdering, genom-
strömning, ekonomi, lönsamhet, och nytta – gör kollegor som Svante 
Lundberg skillnad. Man kan med bara en gnutta fantasi se hur vår Svante 
för drygt tvåhundra år sedan (1810) varit en av de lärde på plats när ett 
nytt och med tiden mönsterbildande universitet slog upp portarna i Berlin. 
Den som bekant mer än någon annan förknippats med detta lärosäte är 
den preussiske ämbetsmannen, språkforskaren och utbildningsreforma-
torn Wilhelm von Humboldt (1767-1835). Högre utbildning handlade 
vare sig om att bara mekaniskt lära ut ett på förhand givet stoff eller för 
den delen bara om forskning i dess snäva bemärkelse. Bildning och 
forskning skulle samsas i en dynamisk förbindelse mellan kunskapsalst-
ring och kunskapsförmedling. Många kritiker har i och för sig ifrågasatt 
Humboldt-idealet och dess originalitet, men få kan bestrida att den så 
kallade Humboldt-traditionen tjänat som ett starkt ideal i många sam-
mandrabbningar om den högre utbildningens essens och färdriktning.  

Även Immanuel Kant, som Anders Burman påpekat i en läsvärd under-
streckare i SvD på temat ”Mobilisering för den onyttiga bildningen”, 
publicerade vid denna tid (1798) en stridsskrift på temat Der Streit der 
Fakultäten (”Striden mellan fakulteterna”). Kant menade helt sonika att 
den filosofiska fakulteten inte alls skulle tjäna som en dörrmatta till de 
”finare” fakulteterna, dvs. den teologiska, den medicinska och den juri-
diska. Tvärtom, denna fakultet är den mest högtstående eftersom den står 
fri i jämförelse med de andra fakulteternas nyttoinriktning och bindning 
till staten. 

Att Svante i långa stycken är denna bildningstradition förkroppsligad 
är det få som skulle motsäga. Det gäller såväl med avseende på hans roll 
som skicklig lärare för unga studenter, som med avseende på hans veten-
skapliga samhällsvetartörst efter sanning. I sin bok om Ryssligan berättar 
Svante på ett intressant och initierat sätt om detta spännande kriminalfall 
med alla dess gåtor. Men som den gode vetenskapsföreträdaren lyfter han 
också blicken till en högre nivå och erbjuder en analys av föreställningar 
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om den ryska faran och hur den påverkade diskussionerna kring Ryssli-
gan. 

Men med all respekt för god undervisning och god forskning. Svante 
Lundberg bär i sin personlighet något djupare och mer mänskligt. Han är 
och förblir med sin varma och djupt mänskliga framtoning en sann hu-
manist! Andra adelsmärken är lojalitet och ödmjukhet. Sådana medarbe-
tare ger sällan eller aldrig en chef bekymmer av allvarlig art. 

Vi är många kollegor som ser det som en stor förmån att under många 
år ha fått arbeta tillsammans med Svante Lundberg! 
 
Stefan Höjelid, Prefekt SV, Linnéuniversitetet 
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Att arbetsleda Svante  

Per Dannefjord 
Någon sade att arbetsledning på en sociologisk institution är som att för-
söka dirigera en orkester med enbart solister. Det ligger en del i detta och 
det går att tillägga att det rör sig om solister med så dåligt med tid att det 
kan uppfattas som nödvändigt att välja mellan de egna projekten och de 
gemensamma angelägenheterna. Alla akademiker har sina egenheter i 
relation till detta. Några stannar hemma för det mesta, andra bosätter sig 
på institutionen, vissa prioriterar undervisning medan andra koncentrerar 
sig på forskning. Solister finns i alla kategorierna.  

Svante är en utomordentlig solist, när han gör de prioriteringarna och 
som varje god solist har han ett eget sätt att närma sig sina uppgifter. 
Svante har exempelvis aldrig riktigt bekymrat sig för de ramar verksam-
heten har. Åtminstone inte förrän efteråt.  

Akademin handlar alltför mycket om att räkna timmar. Vi måste, för 
att fullgöra våra tjänster, samla ihop en viss mängd timmar genom att 
göra olika saker och principerna för detta tvingas man lära sig, inte minst 
som studierektor. De flesta akademiker är väldigt medvetna om timmar-
nas betydelse. Ibland handlar det om att få ihop dem och ibland om att bli 
av med dem, men viktiga är de hela tiden. Detta bekymrar inte Svante. 
Inte förrän efteråt, som sagt. Innan en kurs startar förs det vanligen dis-
kussioner om hur många timmar kursen ger. Det sätter ramarna för hur 
mycket tid varje lärare förväntas lägga ner på den. Svante talar då om helt 
andra saker, exempelvis matlagning. Medan kursen och förberedelserna 
pågår kommer han gärna och diskuterar studenter, seminarieuppgifter 
eller böcker, exempelvis i samband med att han frågar efter koden till 
kopiatorn, rutinerna för tentamen eller regelverket för laglig kopiering. 
Han diskuterar också gärna de tankar han har kring föreläsningar eller 
examinationsformer, vanligen uppblandat med historier om akademin 
eller resor till Latinamerika.  

Mot slutet av kursen ser han ibland lite jagad ut och sitter gärna ner en 
stund på mitt rum för att antingen prata om arbetsbördan eller om något 
som tar tankarna från den, exempelvis matlagning. Det kan dock också 
handla om resor, litteratur, den skånska bostadsmarknaden eller olika 
frågor som har med språk att göra. Eftersom Svante är rutinerad är det 
sällan någon oroar sig särskilt mycket. Han har varit med. Han vet vad 
han gör. När han ser alltmer jagad ut behöver man inte fråga. Svante 
knackar på, frågar något om universitetets byråkrati, ekonomi eller ruti-
ner, sätter sig och ser trött ut. Det kan visa sig att tröttheten handlar om 
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att han haft så många övernattande besökare hemma att han fått för lite 
sömn. Oftare handlar det dock om att han inte anpassat sitt arbete efter 
verkligheten. Svante har under ett antal år ansvarat för kurser med nära 
hundra internationella studenter. Det betyder inte nödvändigtvis engelsk-
talande, men det är i sig inget problem just för Svante eftersom han kan 
samtala på fler språk är de flesta av oss kan räkna upp.  

Ett problem blir det emellertid när dessa studenter ska examineras. De 
flesta av oss skulle anpassa uppgifter och arbetsformer till den mängd 
studenter och de förutsättningar vi har. Så icke Svante. Han formulerar 
intressanta skrivuppgifter som genererar en ofantlig mängd skrivna sidor 
av varierande läsbarhet. Enligt universitetets regelverk har vi tre veckor 
på oss att rätta och betygsätta dessa. Det löser vi normalt. Även Svante 
löser det, men mängden text gör att han inte kan göra något annat under 
dessa tre veckor. Utom att fråga om koden till kopiatorn, eller liknande. 
Det för då också med sig en del andra samtal. Matlagning eller litteratur, 
nya språkliga komplikationer som de internationella studenternas samtal 
ger upphov till, och vem som är på besök därhemma. Han talar också ofta 
och gärna om de uppsatsidéer han stöter på. Ingen idé är sämre än att den 
går att ägna en stunds samtal, ibland uppspelt och ibland bekymrat och 
gärna i kombination med diskussioner om helt andra saker. Litteratur 
eller koden till kopiatorn, exempelvis, men också om de kurser jag själv 
arbetar med, de idéer och problem jag har.  

När all text är läst och betygen satta har nästa kurs börjat och rutinen 
upprepas. Då är det efteråt. Då kan det dyka upp en diskussion om hur 
många timmar han har gjort. Det är sällan samhällsvetenskapen diskute-
rar lagbundenheter, men det finns en lag som aldrig slår fel: den tid Svan-
te har lagt ner på kursen motsvaras aldrig (inte ens nära) av de timmar det 
akademiska systemet betalar honom för. Det händer oss alla ibland, men 
ingen blir så förvånad som Svante. Han har lagt ner ett massivt arbete 
under fem veckor där spännande föreläsningar, kreativa seminarier, var-
samma studentkontakter och finurliga uppgifter ägnats så mycket tid att 
han ser tämligen utarbetad ut, men belöningen kommer genom att han 
måste göra ännu mer för att fylla sin tjänst då hans ambitionsnivå vida 
överstigit institutionens. Jag säger till Svante att ”så många timmar kan vi 
inte lägga på en kurs, det finns ingen ekonomi i det” och han svarar att 
”det är ju jättemånga studenter…” 

Synen på verksamhetens ramar och den höga ambitionsnivån gäller 
inte bara själva undervisningen, utan alla områden När en ny kurs skulle 
utvecklas fick Svante i uppdrag att göra något av sitt intresse för migra-
tion. Svante tog sitt uppdrag på allvar och ägnade en hel termin åt att 
utveckla en femveckorskurs. Det var ingen som frågade särskilt mycket 
på vägen eftersom vi utgick ifrån att han gjorde som alla andra i samma 
situation. Det gjorde han inte, utan kursutvecklingen var den terminen 
hans huvudsakliga sysselsättning. Efteråt, när timmarna skulle rapporte-
ras, blev han något förvånad när arbetet gav nio timmar. Till detta kom-
mer att kursen aldrig gavs. Den hade inte tillräckligt med sökande.  
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Det blir lätt så med Svante att saker blir problematiska och tar lite tid 
och eftertanke i anspråk. Typiskt är när han knackar på och frågar något i 
stil med ”Ja … hur ska vi nu göra med schemat?” Den första reaktionen 
är ”Ja, eh …vad är det med schemat?”. ”Ja … hur ska vi göra med sche-
mat?” och svaret brukar bli att vi gör väl som förra året, eller liknande. 
”Hmm. Jag kopierar schemat då?” och så blir det en diskussion om något 
som vanligen avslutas med total konsensus om att det inte föreligger nå-
got problem alls, även om Svante ser lite osäker ut. En sådan diskussion 
kan ta en timma. Det beror inte på att det problem som avhandlas är så 
svårt. Det är i allmänhet inte ens något problem. Nej, det beror på att 
Svante fångas av någon association på vägen och en stund senare handlar 
diskussionen om något helt annat. Familjen, nästa resa till Latinamerika, 
litteratur eller vad de kan ha att erbjuda i universitetets restaurang.  

Svantes gedigna erfarenhet till trots finns det ett område där han sällan 
konsulteras, till hans stora lättnad får man förmoda. Varje gång någon 
slags budgetfrågor diskuteras börjar Svante flacka med blicken, le lite 
snett och uppträda som om han drömmer sig till Brasilien eller valfri plats 
med andra samtalsämnen. Alla, Svante inkluderad, är nog överens om att 
ekonomiska frågor inte är hans bästa gren. Ekonomin kan emellertid 
handla om ämnet eller institutionen som helhet, eller de egna projekten. 
Ingen kommer således undan helt och hållet. Det kan få intressanta kon-
sekvenser. Alla forskningsprojekt kräver en budget, och forskningspro-
jekt är något som Svante gärna ägnar sig åt. I en ansökan till Vetenskaps-
rådet fick han, av upphetsning eller matematisk oförmåga, för sig att spet-
sa till ekonomin något och lade till tre extra nollor till de pengar han sök-
te. Vetenskapsrådet fick således en ansökan där budgeten slutade på tre 
miljarder. Märkligt nog tycks samma synsätt på budgetfrågor finnas hos 
Vetenskapsrådet eftersom ansökan tillstyrktes. Man undrar hur den dis-
kussionen såg ut. Det borde ha fått större konsekvenser för institutionens 
ekonomi än det fick.  

Det som utmärker de händelser jag gjort mig lustig över är inte det 
man kanske tar fasta på vid första anblicken. Detta skulle kunna uppfattas 
som att Svante är problematisk för en studierektor, att han är en person 
som skapar bekymmer, irritation eller stress när han knackar på. Det är 
han inte. Det jag har beskrivit är inte en person som ställer till det för 
någon. Det är inte en person som är besvärlig, utan en person vars besök 
är lika välkomna som hans insatser är uppskattade. Det som beskrivs är i 
själva verket kollegialitet, vänlighet, ansvar och ett hälsosamt intresse för 
saker utanför akademin. Intresset gäller inte minst andra människor, deras 
erfarenheter, åsikter och synpunkter. Svante ger sig inte in i sitt arbete 
med byråkratins ramverk för ögonen och han gör det inte heller utanför 
det kollegium han ingår i. Vi får alla veta mycket om de projekt och de 
kurser han sysslar med. Det är bra för oss eftersom vi lär oss saker och 
det är bra för Svante själv eftersom han får synpunkter och idéer. Dessut-
om är det bra för miljön att vi är öppna och gör arbetet till en gemensam 
angelägenhet. 
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Det är lätt att göra sig lustig över de många frågorna kring formella 
och byråkratiska problem, men det är ännu lättare att glädjas över den 
kollegialitet, hjälpsamhet och avsaknad av prestige som gör att dessa 
saker inte prioriteras särskilt högt. Vi har alla våra egenheter, men de 
flesta av oss skulle det vara mycket svårare att göra sig lustig över. Inte 
för att egenheterna är mindre framträdande eller egenartade hos oss 
andra, utan för att det inte skulle bli lika roligt då det skulle uppfattas som 
kritik att lyfta fram dem. I Svantes fall finns det ingen anledning att upp-
fatta det så. I samband med att Svante gick ner i arbetstid och blev pen-
sionär på deltid tog han sig an ett helt nytt område där det saknades folk. 
Han tog ansvar för en del av introduktionskursen i kriminologi. Det gör 
inte en kollega som enbart är solist eller som vill göra det lätt för sig.  

De saker jag berättat om är inte sedelärande historier om hur man inte 
ska göra. Det är historier om en person vars närvaro gör arbetet roligare 
för alla andra. När jag beskriver Svantes frågor och bekymmer, samtalen 
och överambitionen ska det inte uppfattas som problem för mig som stu-
dierektor eller för kollegiet. Det är anekdoter som handlar om kollegiali-
tet. Svante låter kollegiet vara delaktigt i det han gör. Han diskuterar sina 
idéer, använder sina kollegor och lyssnar på det vi har att säga. Ingenting 
av det han gör sker vid sidan av den övriga verksamheten. Han är inte, 
vilket beskrivningen skulle kunna antyda, en person som man undviker 
att anlita. Tvärtom är Svante en av de ofta efterfrågade i en mängd sam-
manhang. Den som behöver hjälp med något, en föreläsning, en proble-
matisk text, en dubbelbokning, ett seminarium eller en examination kan 
alltid vända sig till honom. Det landar ofta i samtal om helt andra saker, 
men i många fall är det precis vad man behöver och vilket fall som helst 
är det trevligt och lärorikt. 
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Svante Lundberg 
– Arbetshistorik och 

skriftförteckning  
• Född den 6/3 1944 
• Studentexamen på nyspråklig linje 1963. 
• Fil kand-examen 1969. Betyg i sociologi, praktisk och teoretisk filoso-

fi, statistik och matematik.  
• Kompletterande betyg i sociologi, pedagogik och kinesiska.                                    
• Doktorsexamen i sociologi 1989. 
• Antagen som oavlönad docent i sociologi 1997. 
• Professor i sociologi 2002.            

Tjänster och förordnande 
Lärare i svenska för invandrare vid skolförvaltningen i Malmö samt vid 
Studiefrämjandet i Lund, 1970-71, 1973 och 1978-79. 
 
Lärare i sociologi vid Vårdskolan, Lund, 1973-75.                    
 
Lektors- och assistentundervisning, Pedagogiska inst., Göteborgs univer-
sitet, 1974-81.                       
 
Uppdrag för SIDA:s Informationsbyrå, gällande utvärdering av SIDA:s 
och SÖ:s u-landsseminarier, 1976-79.                                    
 
Uppdrag för Statens invandrarverk: undersökningar om latinamerikanska 
flyktingar, 1977 samt 1979-81.  
 
Uppdrag för SIDA, gällande direktrekrytering av latinamerikanska flyk-
tingar till biståndsarbete i Moçambique, 1981-82. 
 
Uppdrag för AMS/LO-sektionen i Malmö: undersökning av invandrar-
kvinnors arbetslöshet i samband med en fabriksnedläggning, 1982-83. 
 
Lektorsundervisning samt assistenttjänstgöring vid kulturgeografiska, 
teologiska och sociologiska inst., Lunds universitet, 1977-1993.             
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Samordnare och administratör vid forskningsprogrammet Sociala rörel-
ser och strategier i Tredje världens utveckling, Sociologiska inst., Lunds 
universitet, 1989-1993. 
    
Forskarassistent vid Sociologiska inst., Lunds universitet,1993-1999. 
 
Lärare vid Master’s Programme in East and Southeast Asian Studies, 
Lunds universitet, 1998-2001. 
 
Forskare (50%) inom projektet Toleransens gränser vid Historiska inst., 
Lunds universitet, 1998-2001. 
 
Tillsvidareförordnad som lektor (50%) vid Sociologiska inst., Lunds uni-
versitet, 2000-2001. 
 
Tf lektor vid Samhällsvetenskapliga institutionen, Växjö universitet, 
2001-2002. 
 
Professor vid Samhällsvetenskapliga institutionen, Växjö universi-
tet/Linnéuniversitetet, 2002-2010. Senare övergick professuren i en an-
ställning som forskare, på 50%. 
 
Under större delen av min tjänstgöring som lektor och professor vid det 
sist nämnda universitetet finansierades 50% av min tjänst genom det fler-
vetenskapliga forskningsprogrammet AMER (Arbetsmarknad, migration 
och etniska relationer). 

Forskning 
Min forskning har varit koncentrerad till fem områden, som kort beskrivs 
nedan: 
 
1. Utbildningssociologi. Arbetet har främst rört relationen mellan utbild-
ning och jämlikhet. Jag har även sysslat med situationen för högutbildade 
flyktingar och invandrare. 
 
2. Studiet av politiska generationer. Det gäller här framför allt undersök-
ningar, baserade på intervjuer med livshistorisk inriktning, med f d poli-
tiska aktivister ur den så kallade 68-generationen i Sverige. Mina studier 
av latinamerikanska flyktingar och exil i allmänhet (se nedan) handlar 
också i stor utsträckning om politiska generationer. 
 
3. Exil, nationalism och etnicitet. Utgångspunkten för min verksamhet 
inom detta område var mina studier av mottagningen av latinamerikanska 
flyktingar på 70-talet, liksom om återvändandeproblematiken. Mitt intres-
se vidgades till att omfatta politisk exil i allmänhet, samt till frågor om 
nationell identitet, nationalistiska rörelser och multikulturalism. De sist-
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nämnda frågorna har jag bl a behandlat i en studie av quebeckisk separa-
tism i relation till officiell kanadensisk minoritetspolitik. 
 
4. Bilder av ”världen bortom västerlandet”. Detta är ett centralt tema i 
mina studier av exil, liksom i mitt arbete för SIDA 1976-79 vilket främst 
handlade om de föreställningar om den s k tredje världen som sprids i 
svenska skolor. Jag har senare bl a arbetat med tankefiguren ”gula faran”, 
en sekelgammal variant på idag spridda teman som ”clash of civiliza-
tions” och ”det muslimska hotet”. 
 
5. Farliga flyktingar? Detta intresse för flyktingar som riskerar att betrak-
tas som ett hot i mottagningslandet hänger samman med mitt deltagande i 
forskningsprojektet Toleransens gränser, från 1998. Projektet ingick i 
HSFR:s (nuvarande Vetenskapsrådets) program för forskning om svensk 
militär underrättelse- och säkerhetstjänst.  

Undervisning 
Sedan mitten av 1970-talet har jag undervisat inom följande områden: 
utbildningssociologi, socialpsykologi, sociologisk teori, u-landsfrågor, 
Östasienkunskap samt frågor om nationalism, multikulturalism och ra-
sism. Jag har förutom undervisning på olika nivåer varit handledare inom 
grundutbildningen och forskarutbildningen i sociologi. Vidare var jag 
med om att bygga upp Master’s Programme in East och Southeast Asian 
Studies vid universitetet i Lund, och medverkade som lärare där 1998-
2001. Under min tid vid Linnéuniversitetet arbetade jag som kursansvarig 
lärare inom Internationella samhällsvetarprogrammet (ISP). 
 
Jag har sedan 1975 hållit ett stort antal gästföreläsningar vid universitets-
institutioner, organisationer och myndigheter runt om i landet. Föreläs-
ningarna har främst rört utbildningssociologi samt migration, exil och 
multikulturalism. 
 
Flera av mina skrifter har använts som läromedel, inom ämnen som soci-
ologi, pedagogik, historia samt etnologi.  

Andra akademiska aktiviteter 
1986-92 arbetade jag i styrelsen för det tvärvetenskapliga programmet 
Forum för etnicitets- och kulturmötesstudier vid Lunds universitet.  
 
1993-2000 deltog jag i det likaledes tvärvetenskapliga projektet Migra-
tion, främlingsfientlighet och populism vid Lunds universitet. 
 
1987-89 var jag med i redaktionen för tidskriften Sociologisk forskning. 
2002-2009 var jag medlem av styrgruppen för Växjö universitets forsk-
ningsprofil AMER (Arbetsmarknad, Migration och Etniska relationer). 
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Vid ett flertal tillfällen har jag varit fakultetsopponent vid disputationer 
och ledamot i betygsnämnder. Som sakkunnig vid tjänstetillsättningar och 
vid bedömningar av forskningsansökningar har jag skrivit en mängd utlå-
tanden. 

Övriga aktiviteter 
Vid olika tillfällen under 70-talet och även i början av 80-talet var jag 
anställd som tolk (spanska och portugisiska), dels vid AMS flyktingför-
läggning i Alvesta, dels vid invandrarbyråerna i Göteborg och Lund. Un-
der samma period var jag dessutom aktiv som tolk vid kulturella och 
politiska evenemang anordnade av olika latinamerikanska organisationer 
i Sverige. Mina språkkunskaper var också till nytta då jag var under några 
år var ordförande i organisationen Förenade Brasiliengrupperna i Sverige, 
vilken främst verkade för amnesti och demokratisering av den dåvarande 
diktaturen Brasilien.  
 
Jag har ofta besökt Latinamerika, särskilt Brasilien där jag sammanlagt 
vistats i ett par år. Det land jag därnäst är mest hemma i på kontinenten är 
Chile. 
 
Vid olika tillfällen har jag översatt texter från olika språk. Den största 
arbetsinsatsen inom detta fält bestod i översättningen av en brasiliansk 
roman, Corpo vivo av Adonias Filho. Jag har också översatt en text av 
Pierre Bourdieu vilken inkluderades i antologin Jämlikhetsmyt och klass-
herravälde. (Se förteckningen över skrifter nedan). 

Skrifter 

Monografier 
Demonstranter—en sociologisk studie. Medförfattare Sven-Axel Måns-
son och Hans Welander. Stockholm: PAN/Norstedts, 1970.  
 
Flyktingskap. Latinamerikansk exil i Sverige och Västeuropa. Doktorsav-
handling i sociologi.  Lund: Arkiv förlag, 1989.  
 
Sextioåttor. Studie av en politisk generation. Stockholm/Stehag: Brutus 
Östlings Bokförlag Symposion, 1993.  
 
Ryssligan. Flyktingarna från öst och morden i Bollstanäs 1919. Lund: 
Nordic Academic Press, 2004.  
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Redigerade antologier 
Jämlikhetsmyt och klassherravälde. Medredaktörer Staffan Selander och 
Ulf Öhlund. Staffanstorp: Bo Cavefors Bokförlag, 1976; ny upplaga 
1977.  
 
Multiculturalism and Nationhood in Canada. The Cases of First Nations 
and Quebec. Medredaktörer Per Bauhn och Christer Lindberg. Lund Uni-
versity Press, 1995.   
 
Att möta främlingar. Medredaktör Göran Rystad. Lund: Arkiv förlag, 
2000.   
 
Efterfrågad arbetskraft? Medredaktör Ellinor Platzer. AMER (årsbok), 
Växjö University Press, 2008. 
 
Mellan hantverk och profession. Samhällsvetenskap på klassisk grund. 
En vänbok till Gunnar Olofsson. Medredaktörer Eva Fasth och Sven E O 
Hort. Växjö University Press, 2009. 

Antologibidrag 
"El exilio y después: el caso de los brasileños ". Uppsats i La mujer lati-
noamericana en Suecia. Dokumentsamling byggd på material från ett 
symposium i Uppsala. Centro de estudios latinoamericanos, Uppsala 
universitet, 1982.   
 
"Latinamerikanernas exempel". Uppsats i Att ta emot flyktingar. En anto-
logi om flyktingar och flyktingmottagning. Del 1. Norrköping: Statens 
invandrarverk, 1984.   
 
”Den spökvärld genom vilken vi paraderade...”. Artikel i Gunnar Anders-
son (red), Egensinne och mångfald. Från 19 sociologer till Bengt Gesser. 
Lund: Arkiv förlag, 1996.  
 
”Quebec: Nationalism and Cultural Diversity”, del i den ovan nämnda 
antologin Multiculturalism and Nationhood in Canada. The Cases of 
First Nations and Quebec. Lund University Press, 1995.  
 
”Farliga flyktingar”. Artikel i den ovan nämnda antologin Att möta främ-
lingar. Lund: Arkiv förlag, 2000.  
 
”Den spökvärld genom vilken vi paraderade...”, i Gunnar Andersson m.fl. 
(red), Egensinne och mångfald. Från 19 sociologer till Bengt Gesser. 
Lund: Arkiv förlag, 1996.  
 
“The spectral world through which we serenely paraded...”. Omarbetad 
och utökad version av mitt antologibidrag ”Den spökvärld…” ; i Harald 
Runblom (red), Migrants and the Homeland. Images, Symbols, and Reali-
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ties. Uppsala: Centre for Multiethnic Research, Uppsala University, 2000. 
(Tyvärr genomgick denna artikel en “språklig granskning” som ledde till 
kraftiga förvrängningar av texten, speciellt i artikelns andra hälft). 
 
”The spectral world through which we serenely paraded…” En ny och 
mer adekvat version av ovannämnda artikel, i Ewa Rokicka and Pawl 
Starosta (red), Social Mobility and Exclusion. Łódź 2004.   
 
”Den ”gula rasen” som hot – föreställningar om den ”gula faran” i Sveri-
ge och Europa kring förra sekelskiftet” I Gunnar Olofsson (red), Invand-
ring och integration. Sju uppsatser från forskningsmiljön AMER vid Väx-
jö universitet. Växjö University Press 2004. 
 
”Destination Chile: berättelser om exil och återvändande”, i den ovan-
nämnda antologin Mellan hantverk och profession. Växjö University 
Press, 2009. 
 
”Destination Chile: a story of exile and return”, i Sven E O Hort (red), 
From Linnaeus to the future(s) – letters from afar. Linnaeus University 
Press, 2010. 

Artiklar 
"Internationalisering och solidaritet". NFPF-Information nr 3 1979 
(NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning).   
 
"Dit pepparn växer". Sydasienbulletinen nr 2 1979.  
 
"Stanna eller återvända?" Invandrare & minoriteter nr 4 1983.   
 
"Resa genom exilens landskap". Zenit nr 1 1990.  
 
 ”Quebec: nationalism och kulturell mångfald”. Zenit nr 4 1995.  
 
”De hvite och de gule”. Veritas, Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift, nr 1 
1996. (Publicerad i förkortat skick som kulturartikel i Sydsvenska Dag-
bladet den 28/12 1995). 
 
”Skuld, synd, skam - och lärdomar”. Artikel i Zenit 4, 1996. 
 
Artiklar inom ämnesområdet sociologi, bl a med anknytning till etniska 
och dylika frågor, i Lexikon 2000, band 8-13, 1995-96, Nationalencyklo-
pedin, "Brasilien (Sociala förhållanden)", 1990 samt Sociologiskt lexikon, 
Stockholm: Natur och Kultur, 1998. 
 
Rercension av Maaria Ylänkös avhandling ”La Finlande, pays d’accueil. 
Approche historique et anthropologique – Le cas des immigrés d’Afrique 
noire”. Helsingfors 2002. I Sociologisk forskning nr 1/2003.   
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Rapporter och arbetspapper mm 
Utbildning i Brasilien. Rapport till SIDA 1974.  
 
Ringar på vattnet. Diskussionsinlägg inlämnat till SIDA, med anledning 
av konferens om u-landsseminarier i dec. 1976.   
 
Hej Läroplan! Hur man bestämmer vad våra barn ska lära sig matema-
tik. Medförfattare Wiggo Kihlborn, Staffan Selander och Ulf Öhlund. 
Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet: forskningsrapport från 
MAP-gruppen 1977:4.  
 
Latinamerikanska flyktingar i Sverige. Norrköping: Statens Invandrar-
verk, 1977; nya upplagor 1979 och 1981. (Denna skrift finns även i en 
kortare spanskspråkig version, Refugiados latinoamericanos en Suecia, 
utgiven av Invandrarverket 1978 och 1979). 
 
Resan och budskapet. Till analysen av SIDA/SÖ:s u-landsseminarier och 
andra studieresor till u-länder. Stockholm: SIDAs informationsbyrå , 
1979. (En mer utförlig stencilerad version av samma skrift publicerades, 
under samma titel, av SIDA 1978).  
 
Sverige tur och retur. Landsflykt och återkomst - brasilianer berättar. 
Norrköping: Statens invandrarverk, 1981.   
 
Portuguese immigrants in Sweden: The case of Malmö, Stockholm: 
EIFO, 1982.   
 
Exile and education: Latin American refugees in Sweden. Uppsats fram-
lagd vid seminarium i Lancaster, England, 1984.  
 
Ut från Eiser. Invandrarkvinnor och arbetslöshet. Delrapport nr 5 i serien 
AMI-projekt för invandrare. Stockholm: YR-enheten, AMS, 1984.  
 
Kristin Dahl: ”5 frågor: Från revolutionär till latinamerikansk Svensson.” 
Intervju med Svante Lundberg. Forskning och framsteg nr 1 1993. 
 
Kulturpluralism och nationalism. Paper presenterat vid 9. Nordiske Mi-
grationsforskerseminar i Esbjerg, 16-19 september 1993.   

Översättningsarbete 
Adonias Filho: Den osalige. Stockholm: Förlaget Nordan, 1987. (Över-
sättning från portugisiskan; denna brasilianska romans originaltitel är 
Corpo vivo). 
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