
 
ACTA UNIVERSITATIS STOCKHOLMIENSIS 

Stockholm Studies in Sociology 

NEW S ER IES  

27  



 



 

 

 

MÅNGFALDENS ORGANISERING 
 

Om integration, organisationer 

och interetniska relationer i Sverige 
 

Osman Aytar 

Stockholm University 



 

 

 

 

 

 

 

© Osman Aytar, Stockholm 2007 

 

ISSN 0491-0885 

ISBN 91-85445-54-1 

 

Omslag:  Bilder från en europeisk konferens för invandrarorganisationer, Stockholm, den 8–10 mars 1985. 

Övre bild: Antonella Dolci (med vit tröja, en representant för Italienska riksförbundet) m.fl. i ett grupp-

samtal under konferensen (foto: Alberto Bermejo Trillo). 

Nedre bild: Invandrarminister Anita Gradin samtalar med Juan Capel (en representant för Spanska 

riksförbundet) (foto: Alberto Bermejo Trillo).  

 

Printed in Sweden by US-AB tryck & media, Stockholm 2007 

Distributor: Stockholm University Library 



 

Till 
 Filit, Lorin och Lamia 

för all kärlek i exilens vardag. 



 



 

Innehåll 

Prolog 11 
 
1. Integration, organisationer och interetniska relationer 15 
 

Syfte och problemområde 15 
Avgränsningar och definitioner 25 
Tidigare studier 30 
Disposition 34 

 
2. Relationer i och genom organisationer 36 
 
3. Tillvägagångssätt och empiriskt material 53 
 

En resa på landgångar 55 
Fallstudie som metod 61 
”Fall av vadå?” 65 
Empiriskt material 68 
 Befintliga dokument 69 
 Observationer 70 
 Intervjuer 72 
 
Analysprocess 73 

 
4. Samarbete på lika villkor 77 

 
Organisering genom egna organisationer 78 
Kontinuitet och förändring i ett samarbete 80 
 Den första fasen: uppkomst 80 
 Den andra fasen: organisatorisk orientering 87 
 Den tredje fasen: organisatorisk etablering 92  
 
Ett samarbete över etniska gränser 96 
 Aktörernas intresse och engagemang 96 
 Samarbetets sammansättning 98 
 Representanterna och deras kompetens 99 
 Representationens dubbelhet 100 



 

 Effekter av samarbetet 100 
 Inflytande över dagordningen 101 
 Praktiskt samarbete i relation till det formella 103 
 Samarbetets framtid 104 

 
5. Samråd på olika villkor 109 

 
Ett centralt samrådsorgan under förändring 111 
 Uppkomst 112 
 Struktur 116 
 Dagordning 119 
 Deltagande och ansvar 120 
 
Ett samråd på gott och ont 121 
 Aktörernas intresse och engagemang 121 
 Rådets sammansättning 123 
 Representanterna och deras kompetens 124 
 Representationens dubbelhet 126 
 Effekter av samrådet 126 
 Inflytande över dagordningen 127 
 Praktiskt samråd i relation till det formella 129 
 Samrådets framtid 133 

 
6. Delaktighet på individens villkor 135 

 
Invandrare i det politiska livet 136 
 Ett differentierat intresse för partier 136 
 Representation genom förtroendeuppdrag 137 
 Nya organiseringsformer 139 
 Invandrares väljarbeteende – en skiljelinje i svensk politik 140 
 Partiernas offentligt uttalade ambitioner om delaktighet 142 
 
Delaktighet bortom invandrarskap 143 
 Aktörernas intresse och engagemang 143 
 Mångfalden inom partierna 145 
 Individer och deras kompetens 148 
 Representationens dubbelhet 151 
 Effekter av delaktighet 153 
 Inflytande över dagordningen 154 
 Delaktighetens framtid 156 
 

7. Möjligheter och hinder i interetniska relationer 159 
 
Individuell nivå 161 



 

Organisatorisk nivå 166 
Samhällelig nivå 171 
 

8. En jämförande analys 177 
 

Förändring och kontinuitet i invandrarnas organisationsliv 177 
Relationer i och genom metaorganisationer 180 
Differentierade vägar till makt och inflytande 183 
Relationer under asymmetriska förutsättningar 186 
Inkludering och exkludering inom organisationer 190  
Interetniska grupprelationer 192 
Representationens dilemma 194 
Aktörernas inställning till mångfald 196 

 
9. Hur är organiserade interetniska relationer möjliga? 198 
  

Föreningslivets betydelse för integration 199 
Svårigheter med interetniska intressekonstellationer 201 
Betydelsen av asymmetrier i förutsättningar  204 
Behovet av en nyanserad syn på närvaron 205 
Betydelsen av aktörernas inställning till mångfald 207 
Nya internationella förutsättningar 209 
Integration är inte enbart mellan infödda och invandrare 212 
Ett organisatoriskt liv inför nya utmaningar 215 

 
Epilog 220 
 
English summary 222 
 
Bilagor 228 

 
1. Om observationer 228 
2. Inledande intervjufrågor 231 
3. Riksorganisationernas medlemsutveckling 234 
4. Riksförbundens verksamheter 236 
5. Medlemmar i Regeringens råd för etnisk jämlikhet 

 och integration (2003) 237 
6. Nominerade och valda kandidater 2002 238 

 

Referenser 239 
 



 



 11

Prolog* 

 

 

Min flöjt, se och lyssna 

Solen har gått ned 

Aftonstjärnan tindrar… 

Och nattvattnets svarta vågor 

har flutit in över dal och slätt… 

Min flöjt! 

Låt din stämma klinga! 

Världen liknar ett spädbarn 

nedsänkt i sömnens vagga 

Låt din stämma klinga, min flöjt 

Sjung melodier för den 

Så att dess sorger skingras.1   

 
 

 
 
De var ett tjugotal unga arbetskraftsinvandrare2 från ett sydeuropeiskt land. 
De kom till Sverige utan sina älskade i början av 1960-talet. De kunde inte 
språket och började jobba direkt. De bodde tillsammans eller nära varandra. 
På fritiden brukade de träffas. Cafékultur var en oskiljbar del av deras vardag 
och fritid i hemlandet. Så började de tillbringa en del av fritiden på caféer 
här. Men i Sverige hade man inte traditionen att sitta länge på dessa ställen. 
Det var en annan cafékultur. Därför var dessa invandrare inte alltid välkom-
na till vissa caféer. De fick varningar eller signaler från ägarna att så här 
skulle det bara inte gå till. Men de ville umgås. 

Tanken på att ha egna lokaler föddes hos dessa invandrare. I föreningsli-
vets Sverige var det ett sätt att tillfredsställa behovet av umgänge, utan syfte 
att bedriva verksamhet inriktad på vinst eller företagande, bara genom att 
bilda en förening. Det fanns redan en del andra invandrargrupper som skapat 
sina föreningar och andra typer av institutioner. Förutsättningarna varierade 
från en grupp till en annan. Men intresset för att bilda egna föreningar för 
samvaro och umgänge har en sådan bakgrund för dessa unga sydeuropeiska 

                               
* Sidnumreringen av vissa delar i denna digitala version skiljer sig från pappersupplagan. 
1 En dikt av kurden Celadet Ali Bedirxan (1897–1951) tolkad av Uzun 1996:67. 
2 Berättelsen om unga arbetskraftsinvandrare är min version av händelseförloppet som baseras 
på ett samtal med en av dessa unga invandrare. 
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arbetskraftsinvandrare. De hade inte råd med fina lokaler och därför samla-
des de i källarlokaler. 

Det var mycket som var annorlunda. Ett exempel på det var brödet, näs-
tan allt bröd var sött och de saknade speciellt osötat ljust bröd. Eftersom 
dessa invandrare jobbade hårt, hade de varken tid eller vana hemifrån att 
baka sitt bröd själva. När de gick in i en matbutik för att handla, brukade de 
känna på brödet för att gissa om det var sött eller inte, eftersom sött bröd 
ansågs mjukare. Därför hände det ofta att brödlimpor och brödförpackningar 
delvis blev förstörda i de matbutikerna som de handlade i. Dessa unga in-
vandrare, som föredrog vitt bröd utan socker, pratade med en butiksägare 
någon gång om det vore möjligt att få bröd utan socker. De fick ett löfte, 
men det gick inte så bra. Därefter kontaktade de ett bageri. De kom överens 
om ett antal brödlimpor utan socker. Så fick de tillgång till det bröd som de 
var vana vid från hemlandet. 

Tiden gick fort. Nya landsmän kom och de utvecklade kontakter med 
andra invandrare och infödda. En del fortsatte att enbart vara upptagna med 
sitt arbete, medan en del andra började vara mer aktiva i föreningslivet. Då 
kom de, som representanter för sina landsmän, i kontakt med myndigheter 
och folkrörelsens Sverige. I dessa möten träffade de företrädare för andra 
organisationer och så började samarbetet och samverkan att blomstra på 
olika sociala områden i samhället. 

Jag vet inte om deras ”sorger” i det nya landet har ”skingrats” eller om 
längtan efter hemlandet har fått nya former och innehåll, men nu är de egen-
företagare, politiker, organisationsrepresentanter, pensionerade, upptagna 
med sina familjer eller har flyttat tillbaka till sitt land. De var ”utvandrare” i 
hemlandet, ”invandrare” och ”nya svenskar” i Sverige. När de återvände till 
hemlandet efter en viss tid i Sverige, var de ”svenskar” eller ”våra invandra-
re”, enligt vissa landsmän. 

Nu är de en del av det föränderliga Sverige, mångfaldens Sverige. Det har 
hänt mycket sedan 1960-talet. Med sina landsmän och personer med annan 
bakgrund har de vandrat vid, över och bortom olika etniska och sociala grän-
ser genom tiden. Det har varit en lång och lärorik resa för dem. Vad har det 
hela lett till? Ja, det har sagts, och det kan fortfarande sägas mycket om det-
ta, men en sak kan få stöd från olika håll: Sverige har förändrats med dem 
och de har förändrats med Sverige. 

Som denna avhandling visar har jag följt dessa ”nybyggares” och deras 
medresenärers organisationsliv över tid och rum. För mig som forskare har 
det även varit en personlig resa som inte bara innebar forskningsarbete på 
platser på resvägen, och återberättelsen av vad, varför och hur det har gjorts, 
utan även en resa som vid många tillfällen berört mig som person. Med tan-
ke på återberättelsen vill jag säga att det har varit en lång resa som inneburit 
mycket både för det som presenteras här och för det som har uteslutits under 
resans gång, eftersom insamling av dokument, inskaffning av övrigt empi-
riskt material och genomgång av teorier och tidigare forskning har genom-
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förts sida vid sida. Under vissa perioder dök nya inspirationskällor upp och 
en del av dem fortsatte vara inspirerande för mig, medan en del andra för-
svann någonstans på vägen. 

Det har varit en intensiv reflektionsprocess för mig, både som forskare 
och privat person. Men att utesluta vissa delar av det som jag har fått fram 
under resans gång har inte varit så lätt heller. Ibland har det gjort ont för 
stunden, ibland har det gått för trögt och ibland har det inte gått alls att ute-
sluta det som jag inte har varit så nöjd med. Därför kan delar av sådana saker 
finnas kvar, även om jag inte är tillräckligt säker på om de fungerar där de 
står på. Kanske är det en mänsklig tröghet som har sina rötter i vår socialisa-
tion och i bundenheten till det vi skapar. Samtidigt känns det fortfarande så 
att jag vill lägga till eller ändra något. Vid varje läsning blir det alltid något 
som jag vill ändra eller lägga till. Ibland känns det så som att jag inte vill 
släppa. Men jag måste ändå gå vidare, som jag gör här med denna avhand-
ling, och sätta punkt för det som jag har varit med om under forskarutbild-
ningen. 

En annan aspekt som är viktig är att optimismen har övervägt under re-
sans gång, även om det har funnits perioder då avhandlingsarbetet har gått 
mycket trögt eller frågetecknen varit många. I upprätthållande av denna op-
timism har många vardagliga händelser och litterära berättelser varit upp-
muntringskällor när jag under vissa perioder har stått ”upp till halsen i vat-
ten”3. Ibland blåste motvindarna starkt och det var inte så lätt att gå vidare, 
samtidigt som jag försökte förvandla motvindar till medvindar eller lära mig 
leva med motvindar. Men oförutsägbarheten i sökandet efter det föreställda 
målet och förnyelsebarheten och friskheten i det omedelbara handlandet har 
varit kärnan i upprätthållande av min optimism. 

Det som ni läser nu är på något sätt en återberättelse av en sådan resa. Jag 
har dock inte gjort denna resa utan sällskap. Jag har haft en bra guide, min 
ständigt uppmuntrande handledare Göran Ahrne och en del medresenärer har 
också gjort sällskap på resan. Patrik Aspers, Amadeu Batel, Miguel Benito, 
Mariana Bozaglo, Aycan Sermin Bozarslan, Susana Brandhild, Antonella 
Dolci, Abit Dundar, Paul Fuehrer, Julio Fuentes, Keya Izol, Jacinto Legazpi, 
Elisabet Lindberg, Sanja Magdalenic, Milinko Mijatovic, Angela Nilsson, 
Ceko Pekgul, Jens Rydgren, Vera Stevenfeldt och Rocivan Yesil har läst 
hela eller delar av avhandlingen och kommit med givande kommentarer. 
Magnus Dahlstedt med sina konstruktiva kommentarer vid slutseminariet 
den 18 maj 2005 både väckte nya frågor och gav uppmuntringar för det fort-
satta arbetet. Jag fick givande kommentarer på ett seminarium på CEIFO den 
27 oktober 2005. Antonella Dolci och Milinko Mijatovic från SIOS, Eva-
Lotta Johansson från Justitiedepartementet och en politiker från Socialde-
mokratiska arbetarpartiet har hjälpt till med kontakter med vissa intervjuper-
soner och övrig dokumentation. Göran Ahrne och Carl le Grand, som tidiga-

                               
3 Lundquist 1998:13. 
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re prefekter, och Christofer Edling, som nuvarande prefekt för Sociologiska 
institutionen, har bidragit med möjliggörande förutsättningar under avhand-
lingsarbetets gång. Bert Lindquist har med sin förfrågan öppnat vägen till 
och Mats Rubarth har med sina goda insatser i fortsättningen bäddat för vik-
tiga erfarenheter från undervisning vilka inte enbart handlar om undervisning 
i sig, utan även goda möjligheter för en del viktiga klargörande i avhand-
lingsarbetet. Maria Bagger-Sjöbäck och Eva Lundin har varit de två kollegor 
som jag vänt mig till vid praktiska frågor om undervisning, administration 
och andra saker när jag inte visste eller var osäker på vem jag skulle vända 
mig till. Ivan Gereny, Sæmundur Karlsson, Thomas Nordgren, John-Erik 
Sundh och Peter Åkerbäck, tillsammans med Maria Bagger-Sjöbäck och Eva 
Lundin, med det goda administrativa och tekniska arbetet och övriga kolle-
gor, vars namn jag inte nämner på grund av utrymmesskäl, har betytt mycket 
i livets vardag på Sociologiska institutionen. Pär Bendz, Mehrdad Darvish-
pour och Elisabet Lindberg med en god vänskap över luncher, fika och öv-
rigt samtal; Pia Bastholm och Judit Lindqvist med en uppmuntrande vän-
skap, som har sina rötter i våra tidiga sociologistudier, har varit mina medre-
senärer. Michael Nyhaga har omsorgsfullt korrekturläst hela avhandlingen 
och Marcus Carson den engelska sammanfattningen. Om någon kollega 
känner sig ”glömd”, trots att hon eller han borde nämnas här, vill jag säga att 
det inte är avsiktligt utan mitt misstag. Ett stort tack till alla ni medresenärer! 

Därför är det också en gruppresa. Om resan är lyckad eller inte, kan det 
finnas olika uppfattningar om, beroende på referensramar och linser vid be-
dömningen. Men eftersom jag i slutändan, i samråd med handledaren och 
inom vetenskapliga ramar, har bestämt vad som skall vara med och inte vara 
med är forskningsansvaret mitt. 

 
 
Osman Aytar 
Stockholm, december 2006 
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1. Integration, organisationer och 
interetniska relationer 

 
 

Immigration är en process som inbegriper människor av kött och blod, med en egen 

vilja och egna drivkrafter, med olika identiteter och livshistorier – som ligger bortom 

det faktum att de definieras och kategoriseras som immigranter av mottagarlandet, 

dess politik och ekonomi. Det finns inga definitiva sanningar på det här området. Men 

det finns mönster – och historiska mönster – som förmedlar till oss i vilken mån som 

immigrationer bestått av en serie strukturerade händelser, med en början och ett slut 

och med specifika geografiska förhållanden, som i hög grad bestäms av mottagarlan-

dets ekonomi, politik och sociala liv. (Sassen 2000:190) 

 

 

 

Syfte och problemområde 

Syftet med denna avhandling är att undersöka hur organiserade interetniska 
relationer är möjliga på parternas gemensamma villkor. Med relationer på 
parternas gemensamma villkor menar jag de relationer som är baserade på 
ett ömsesidigt beroende mellan parterna, ömsesidig respekt, gemensamma 
procedurregler och reella möjligheter att uttryckligen godkänna eller avvisa 
ett förslag i en besluts- eller diskussionssituation fri från tvång, där männi-
skor som har olika etniska bakgrunder strävar efter insikt och förståelse i 
sina relationer.4 Denna definition av relationer på parternas gemensamma 
villkor utgör också kärnan i min syn på integration. I detta avseende är inter-
etniska relationer på parternas gemensamma villkor en del av integrationen 
på parternas gemensamma villkor.5 

                               
4 Denna definition av relationer på parternas gemensamma villkor baseras på Iris Marion 
Youngs resonemang kring kommunikativ demokrati (Young 2000:39–45, 155 och 158). 
5 På grund av användning av begreppet integration i helt olika sammanhang och tvetydigheter 
som detta kan leda till anser exempelvis Anders Lange att det är kanske dags att utveckla nya, 
mer nyanserade och komplexa begreppsliga verktyg, för beskrivning och analys av etniska 
minoritetsgruppers vägar in i olika värdsamhällen i stället för användning av begreppet integ-
ration (Lange 1991:226–228). I en tidigare undersökning (Aytar 1999) skiljer jag mellan tre 
inriktningar av integration på aggregerad nivå, nämligen mångkulturell, segregatorisk och 
assimilatorisk med ambitionen att ge en mer nyanserad bild av integration. Eftersom jag, i 
avhandlingen, gör en precisering av begreppet integration genom ”parternas gemensamma 
villkor”, skall jag inte föra ytterligare diskussion om de tidigare utvecklade inriktningarna av 
integration. 
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Integration i allmänhet och interetniska relationer i synnerhet har nära 
koppling till svensk invandrings- och integrationspolitik6 vilken har präglats 
av nationella och internationella förändringar. Denna politik har varit tvär-
sektoriell7, det vill säga berört en mångfald av institutioner och organisatio-
ner. Invandringen till Sverige har fått en varierande karaktär genom åren, 
vilket i sin tur har påverkat utformning och genomförande av svensk invand-
rings- och integrationspolitik.8 

I utvecklingen av svensk invandrings- och integrationspolitik sedan 1975 
har begreppen jämlikhet, valfrihet och samverkan fungerat som hörnstenar 
för denna politiks form och innehåll. Dessa mål som beslutades av en enig 
riksdag 1975 har fortfarande en stor förankring hos en del invandrarrepre-
sentanter som jag har pratat med. I vilken omfattning man har lyckats med 
dessa mål, eller om spänningen mellan vad som sägs och vad som görs i 
praktiken9, finns det olika åsikter. Men det finns vissa grundläggande princi-
per i målen vilka fortfarande är aktuella i dagens diskussioner om frågor 
såsom diskriminering, invandrarnas bristande delaktighet och bristande val-
möjligheter. 

Det är bland annat dessa mål som har gjort Sverige internationellt känt 
för en ”generös” invandrings- och integrationspolitik, speciellt under 1970- 
och 1980-talen. De tre fall som jag undersöker i avhandlingsarbetet har sina 
rötter i dessa mål. Vad är det i dessa mål som har gjort att det fortfarande 
råder en stor enighet kring dem även om ifrågasättande av dem har ökat ge-
nom åren? Nedan ger jag en sammanfattning av dessa mål från huvudbetän-
kandet år 1974 inom ramen för Invandrarutredningen vilken tillsattes år 
1968 med uppdrag att kartlägga invandrarnas och minoriteternas situation i 
Sverige och att föreslå samhällsåtgärder på olika områden för dessa grup-
per.10                 

                               
6 Det har funnits olika åsikter om den politik som genomförts i samband med invandring och 
integration (se Westin 1999:95–96 för en diskussion om begreppen utlännings-, invandrar-, 
invandrings-, flykting- och integrationspolitik). Med invandringspolitik menar jag den politik 
som inte slutar vid ankomsten till det nya landet, utan även omfattar en del processer efter 
själva migrationen, vilket gör att denna politik har en del gemensamt med det som kallas 
integrationspolitik. Exempelvis omfattar invandringsfrågor de frågor som uppstår både hos 
invandrare och infödda vid flytten och efteråt, medan invandrarfrågor är begränsade till en del 
av dessa, det vill säga de som uppstår enbart hos invandrare.  
7 Arbetsmarknadsdepartementet 1983:29. 
8 Se Dahlström 2004, Norström 2004, Aytar 2002, Södergran 2000 och Appelqvist 1999 om 
utvecklingen av svensk invandrings- och integrationspolitik med olika perspektiv.  
9 Se Dahlström 2004 och Norström 2004 för intressanta reflektioner om spänningen mellan 
vad som sägs och vad som görs i praktiken. 
10 De tre invandrar- och minoritetspolitiska målen finns med i regeringens proposition (Prop. 
1975:26, s 60–61) och utskottsbetänkande (InU 1975:6, s 5) med varierande sammanfattning-
ar. Eftersom dessa mål, med samma innehåll som i det ursprungliga huvudbetänkandet (SOU 
1974:69, s 94–96), godkändes av riksdagen (Riksdagsskrivelse 1975:160 i Riksdagens proto-
koll nr. 80, 14 maj 1975) har jag valt att ge en sammanfattning av dessa mål från själva hu-
vudbetänkandet. 
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Jämlikhetsmålet innebär, enligt Invandrarutredningen, ett fortsatt arbete 
för att skapa likvärdiga levnadsvillkor och regler för invandrargrupper och 
landets övriga befolkning. I jämlikhetsmålet ligger även att de språkliga 
minoriteterna bör få tillgång till information, utbildning och kultur som mot-
svarar det utbud som kommer majoritetsbefolkningen till del. Lika villkor på 
kultur och utbildningsområden innebär också att invandrarna och deras barn 
genom samhällsinsatser skall ges reella förutsättningar att bibehålla det egna 
språket, utöva kulturell egenverksamhet, upprätthålla kontakt med ur-
sprungslandet, och upprätthålla och skapa respekt för egen språklig och kul-
turell identitet. 

Valfrihetsmålet innebär, enligt Invandrarutredningen, att medlemmar av 
språkliga minoriteter som är bosatta i Sverige genom samhällsinstanser skall 
ges möjlighet att själva välja i vilken grad de skall bibehålla och utveckla 
den ursprungliga identiteten, och i vilken grad de skall uppgå i en svensk 
kulturell identitet. Detta förutsätter att de olika invandrargrupperna får eko-
nomiskt och annat stöd att utveckla kulturell verksamhet, och att det allmän-
na kulturutbudet i Sverige bättre svarar mot de behov som uppkommit ge-
nom invandringen. Åtgärder för att bevara kontakter med ursprungslandets 
kultur underlättar även valet för den enskilde invandraren, och för hans eller 
hennes barn, mellan att stanna här eller att återvända till och reintegreras i 
ursprungslandet. 

Samverkansmålet innebär, enligt Invandrarutredningen, att en givande 
samverkan bör komma till stånd mellan invandrar- och minoritetsgrupperna 
och majoritetsbefolkningen. Samverkansmålet innebär även ömsesidig tole-
rans och solidaritet mellan invandrare och den inhemska befolkningen. Detta 
förutsätter att de olika minoritetsgrupperna blir, och upplevs som, likvärdiga 
parter i samhället, vilket i sin tur bland annat förutsätter att de ges stöd att 
bilda egna organisationer och ge uttryck för åsikter genom egna pressorgan. 
Samverkansmålet innebär vidare att invandrarna bör engageras i svenska 
samhällsfrågor och att det skall bli lättare för dem att aktivt delta i det svens-
ka politiska och fackliga arbetet. Invandrarna och de språkliga minoriteterna 
måste bli delaktiga i utformningen av de beslut som direkt berör deras situa-
tion. 

Under den senare delen av 1970-talet och hela 1980-talet trädde en del 
ganska omfattande förändringar för invandrar- och minoritetspolitiska frågor 
i kraft. Rösträtten vid kommunalval, hemspråksreformen, och den nya utlän-
ningslagen är några förändringar som har följt beslutet från 1975, vilket även 
uppmärksammades internationellt.11 I slutet av 1980-talet och i början av 
1990-talet uppstod ett tydligare intresse för integrationsfrågor vilket ledde 
till en ny inställning inom invandrings- och integrationspolitik. 

                               
11 Se Södergran 2000 och Dahlström 2004 för de invandrar- och minoritetspolitiska åtgärder 
som vidtogs under den senare delen av 1970-talet och under 1980-talet. 
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Den nya inställningen anser jag vara en av de stora förändringarna i den 
officiella politiken efter de välkända målen från 1975.12 Enligt den nya poli-
tiken har Sverige blivit ”ett land med etnisk och kulturell mångfald”.13 Där-
för bör denna mångfald, enligt den nya politiken, tas som ”utgångspunkt för 
den generella politikens utformning och genomförande på alla samhällsom-
råden och nivåer.”14 Som en del av den nya politiken inrättades en ny myn-
dighet, Integrationsverket, 1998 och Statens invandrarverk har fått ett nytt 
namn, Migrationsverket, sedan juli 2000.15 

Samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar erkändes som natio-
nella minoriteter av svenska staten år 1999. Motiveringen var att ”Sverige 
skall kunna ratificera Europarådets konvention om skydd för nationella mi-
noriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.”16 
Detta erkännande har också lagt nya aspekter till den svenska integrationspo-
litiken. 

Den integrationspolitiska förändringen i Sverige är inte helt unik. Denna 
förändring har vissa paralleller med den som har förekommit i andra länder, 
speciellt i de länder som har förvandlats till samhällen17 med etnisk mångfald 
eller utvidgat sin mångfald i etnisk bemärkelse när dessa länder präglats av 
etnisk mångfald långt före internationell migration. 

Utvecklingen i internationell migration visar att invandring, integration 
och relaterade fenomen har fått en ökad betydelse genom åren. När det visa-
de sig att de flesta av de så kallade ”gästarbetarna”, ”tillfälliga arbetskrafts-
invandrarna” och ”tillfälliga flyktingarna” kom att stanna kvar i de nya län-
derna fick begreppet integration sitt genombrott i Europa, särskilt under 
1980- och 1990-talen. Nästan alla talade om integration, även om man me-
nade assimilation eller segregation. Användning av begreppet integration i 

                               
12 I den statliga utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering problematise-
rar den särskilda utredaren Masoud Kamali denna politiks innehåll och skriver att ”paradoxalt 
nog har segregationen växt sig starkare än någonsin och integrationspolitiken visat sig inef-
fektiv och inte speciellt framgångsrik i att uppfylla sitt syfte” (Kamali 2006:11).   
13 Regeringens proposition 1997/98:16:10. 
14 Regeringens proposition 1997/98:16:19.  
15 Fram till 1998 var Statens invandrarverk (SIV) den enda specifika myndighet som var 
ansvarig för invandrings- och integrationspolitik. En speciell enhet på verket arbetade med 
integrationsfrågor. Sedan denna separation ägnar Integrationsverket all sin verksamhet åt 
integrationsfrågor, medan Migrationsverket ansvarar för frågor som rör migration. 
16 Regeringens proposition 1998/99:143:1. 
17 I forskningen om internationell migration och etniska relationer förekommer ofta uttryck 
såsom ”mångkulturella”, ”mångetniska” eller ”pluralistiska” samhällen. John Rex skiljer 
mellan mångkulturellt samhälle och pluralistiskt samhälle och definierar ”pluralistiska” som 
samhällen utan krav på bejakande av mångfald och jämlikhet, och  ”mångkulturella” som ett 
ideal för samhällen med etnisk och kulturellt mångfald (Rex 1996:30–32). Jag tycker att det 
som Rex menar med ”mångkulturella” samhällen innebär mer än själva begreppet ”mångkul-
turell”, eftersom ett ”mångkulturellt” samhälle inte nödvändigtvis behöver innebära månget-
nicitet.    
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helt olika sammanhang har därför lett till att "kaoset”18 kring detta begrepp 
har ökat. Men det pågår en kontinuerlig diskussion kring dessa frågor. Da-
gens komplexa globaliseringsprocesser har bidragit med en del nya aspekter 
till diskussionen. Men skillnader i både uppfattningar och tillämpningar är 
fortfarande ett faktum och därför råder tvetydigheter om olika sociala feno-
men inom integrationsområdet. 

När man går igenom olika definitioner av begreppet integration i diskus-
sioner och dess politiska tillämpningar19, kan man se att enbart nämna be-
greppet integration inte ger den totala bilden av rådande relationer mellan 
individer och grupper i invandringsländer. I många länder har man använt 
begreppet integration även i assimilationsperioder, det vill säga begreppet 
har använts för att undvika att nämna begreppet assimilation, eftersom be-
greppet integration verkar vara mer neutralt i jämförelse med andra begrepp. 
Därför har det funnits uppfattningar som kritiserat de dominerande politiska 
ideologierna i de flesta europeiska invandringsländer, liksom den domine-
rande invandringsforskning som jämställer integration med assimilation.20 

Det finns många frågor och funderingar som har relevans för fenomenet 
integration. Är integration bara ett tillstånd eller ett resultat av processer, 
eller bådadera? Vilken koppling har fenomenet integration till förändrings-
processer? Hur påverkar dagens globalisering fenomenet integration? Vilka 
fält existerar och bör tas hänsyn till vid definition av begreppet integration 
och bestämmande och utformning av integrationspolitik och efterföljande 
tillämpningar? Vilka är aktörer är i integrationsprocesser? Hur ser relationer 
mellan fält och aktörer ut? Hur ser processer och deras mekanismer ut? Den-
na lista kan förlängas. 

Det finns en återkommande dimension i diskussioner om integration och 
den handlar om invandrarnas delaktighet och deltagande, med andra ord, 
invandrarnas participation21 i olika delar av samhället. Det har blivit ytterst 
aktuellt med det faktum att personer med utländsk bakgrund utgör ungefär 
en femtedel av Sveriges befolkning. Det är en social realitet som, på ett eller 
annat sätt, inverkar på alla sociala processer i samhället. Invandrare utgör 
numera en oskiljbar del av politiska, sociala, ekonomiska och kulturella are-
nor i samhället, men samtidigt en problematisk del med tanke på diskrimine-
ring, utsatthet och marginalisering. 

Integrationen inom denna mångfald av samhälleliga arenor är flerdimen-
sionell. Trots de banbrytande målen från 1975, den nya integrationspolitiken, 
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) och lagar mot etnisk dis-
kriminering och en del andra åtgärder som syftar till att främja integrationen 

                               
18 Exempelvis kallar Lange och Westin diskussionen kring invandring, ras och etniska relatio-
ner ett “teoretiskt och empiriskt kaos“ (Lange & Westin 1985:1). 
19 Jag ger en bild av olika perspektiv på integration i kapitel 2. 
20 Schierup 1987:5. 
21 Participation, det vill säga delaktighet och deltagande, anses vara ett av tre centrala förhål-
landen som är relaterade till integration i ett samhälle (Westin 1999:53–58). 
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finns det fortfarande grundläggande problem. Forskning visar att både den 
strukturella och den vardagliga diskrimineringen fortsätter22, diskriminering-
en i den politiska retoriken sträcker sig över partipolitiska gränser23 och det 
finns exkluderande mekanismer som bäddar för etnisk diskriminering.24  En 
del undersökningar visar att invandrarnas deltagande i politiken brister25, 
samtidigt som vissa serviceinriktade arbetsarenor är på väg mot att omvand-
las till invandrardominerade sektorer.26  Även om merparten av invandrarna 
får arbeten och därmed integreras i en viss utsträckning, finns uppenbara 
brister och misslyckanden i fråga om andra former av integration som går 
bortom att enbart ha ett arbete. 

Inkluderande och exkluderande mekanismer ser dock högst olika ut för 
olika invandrargrupper. Kriterier för språkfärdigheter, som är en av dessa 
aspekter, är exempelvis inte lika för alla invandrare, vilket är ett tecken på att 
språket i sig inte är avgörande i denna exkludering, även om det talas mycket 
om detta. Det finns exempelvis betydande skillnader mellan människor från 
olika världsdelar när det gäller möjligheten att få ett kvalificerat arbete efter 
sin utbildning27 eller att få lika lön eller arbetsinkomster under samma vill-
kor.28 

Sådana aspekter visar explicit att tillhörigheter kan leda till både möjlig-
heter för den ena gruppen av invandrare och hinder för den andra gruppen av 
invandrare. Eftersom samhället inte är homogent kan exempelvis betydelsen 
av etnicitet och etnisk bakgrund variera mellan och inom olika sociala fält. 
Ur detta perspektiv kan samhällslivet i Sverige ses som ett socialt landskap 
där olika delar med sina egna förutsättningar existerar sida vid sida. Det 
finns även arenor och öppningar i det sociala landskapet där nya former och 
relationer kan finna utrymme.29 Exempelvis kan det nya sociala landskapet 
innebära olika möjligheter och hinder för kvinnor och män från en och sam-
ma grupp.30 Det kan finnas en stark etnisk diskriminering i vissa delar av det 
sociala landskapet medan etnicitet kan ha mycket liten betydelse inom andra 
områden. Det kan även finnas samhällsområden där andra etniska tillhörig-
heter än den svenska till och med kan ha en positiv betydelse. Variationerna 
är stora och vi kan idag finna personer med utländsk bakgrund på centrala 

                               
22 Tegnemo 2003, Lappalainen 2005, de los Reyes & Kamali (red.) 2005, Kamali 2005, Dahl-
stedt & Hertzberg (red.) 2005. 
23 Boréus 2006. 
24 Rydgren 2004. 
25 Soininen och Etzler 2006, Dahlstedt 2001 och 2005, Lukkarinen Kvist 2001. 
26 Schierup & Paulson (red.) 1994, Augustsson 1996, de los Reyes 1997, Berggren & Omars-
son 2001 och Kjellberg, 2001. 
27 Berggren & Omarsson 2001. 
28 le Grand & Szulkin 1999, Ekberg & Gustafsson 1995 och Ekberg 1991. 
29 Ahrne & Papakostas 2002. 
30 Se Darvishpour 2003 för exempelvis maktförskjutningen inom familjer där det sociala 
landskapet innebär olika möjligheter och hinder för kvinnor och män.  
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positioner på viktiga arenor31, samtidigt som diskriminering pågår i dessa 
och övriga arenor i samhället.     

Det är dessa olika aspekter av integrationsproblematiken som gör att pro-
blemen överskrider och går bortom regelverk och officiella uttalanden i of-
fentliga diskurser. Det råder en ständig spänning mellan det som sägs och det 
som görs av berörda aktörer i fältet. Det finns en mångfald av aktörer som 
arbetar med sådana frågor. Som utformande och genomförande instanser har 
stat och kommuner ett övergripande ansvar på olika nivåer av dessa sociala 
processer. I vilken utsträckning staten och kommunerna är framgångsrika i 
sina verksamheter riktade mot invandrare, mångfald och integration är oklart 
och det pågår en kontinuerlig diskussion om detta.32 Men stat och kommuner 
är inte de enda aktörerna som har makt och inflytande i detta fält. Partier, 
fackföreningar, etniska- och transetniska invandrarorganisationer33, företag 
och andra frivilligorganisationer är också etablerade aktörer34 som är med i 
dessa processer på olika nivåer. Att öka invandrares delaktighet i olika sam-
hällsarenor är en av de centralt uttalade ambitionerna hos dessa organisatio-
ner, även om det fortfarande finns en tydlig spänning mellan vision och 
praktik i mångfaldsarbetet hos organisationer.35 

I invandrares organisationsliv, som en del av deras allmänna samhälleliga 
engagemang36, kan man skilja mellan olika organisatoriska inriktningar37, 
men deras organisatoriska delaktighet sker i stor utsträckning efter två prin-
ciper: invandrarskap respektive individualitet. Invandrarskapet utgör basen 
för de organisationer som är grundade av invandrare oavsett om de fokuserar 
på etnicitet, medborgarskap, religion, kön eller en annan tillhörighet. Invand-
rares deltagande i politiska partier, fackföreningar och övriga frivilligorgani-

                               
31 Göransson 2005. 
32 Se Integrationsverket 2002 och 2003; RiR 2006, RRV 2002a och 2002b; Ålund 1985; 
Westin (red.) 2001; Södergran 2000 och Borevi 2002 för hur det har gått i praktiken.  
33 Se avsnittet ”syfte och avgränsningar” för vad jag menar med etniska- och transetniska 
invandrarorganisationer i avhandlingen. 
34 Se Bäck & Möller 1992, Bäck 1983 och 1989, Jaakkola 1983 och 1989, Schierup 1991 för 
en historisk bakgrund till dessa partier och organisationer i Sverige. 
35 Se Westin (red.) 2001 för utvärdering av mångfaldsarbeten (med tanke på vision och prak-
tik) hos sex företag och organisationer.  
36 Min användning av ”samhälleligt engagemang” är innehållsmässigt parallellt med det som 
Adrienne Sörbom kallar ”politiskt engagemang” med tanke på aktiviteter som syftar till att 
”skapa en förändring som inte enbart berör den enskilda individen eller familjen, utan de 
syftar också, om än indirekt, till att förändra på en kollektiv nivå” (Sörbom 2002:11).    
37 Barbara E. Schmitter skiljer exempelvis mellan fyra typer av organisatoriska inriktningar i 
invandrarnas delaktighet utifrån erfarenheter från Tyskland och Schweiz. Den första och den 
andra omfattar formella (exempelvis vissa specifika kyrkor och välfärdsorganisationer) re-
spektive informella organisationer (exempelvis grupper bildade för tillfälliga specifika mål) i 
mottagarlandet. Inom ramen för den tredje organisationstypen nämner Schmitter ursprungs-
landets formella organisationer såsom officiella diplomatiska representationer, politiska parti-
er och fackföreningar. Alla etniska grupperingar och organisationer bildade i mottagarlandet 
utgör den fjärde organisationstypen med benämningen informella invandrarorganisationer, 
enligt Schmitters distinktion (Schmitter 1980:183–184). 
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sationer baseras däremot i princip38 på individualitet, det vill säga att perso-
ner med invandrarbakgrund är med som individer i dessa organisationer 
oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 

De faktiska förhållandena i partier, fackföreningar och invandrarorganisa-
tioner visar att det finns en hel del problem relaterade till invandrares delak-
tighet (både aktivt medlemskap och representation inom förtroendeuppdrag) 
som en viktig aspekt av organisering av mångfald i samhället.39 Situationen 
har varit ännu sämre för invandrarkvinnors närvaro i fackföreningar40, i in-
vandrarorganisationer och i samhället övrigt41, även om det har skett en tyd-
lig utveckling genom åren. Trots att den fackliga anslutningen och aktivi-
tetsgraden bland invandrare är lika hög som hos infödda svenskar42, exem-
pelvis har man kallat Landsorganisationen (LO) ”Sveriges största invandrar-
organisation”43 på grund av denna höga aktivitetsgrad, ökar skillnaderna ju 
högre upp man kommer i den fackliga hierarkin.44 Exempelvis var invandra-
re nästan frånvarande bland experter och ombudsmän på LO i slutet av 
1990-talet.45 Även invandrares svårigheter att göra karriär i sitt yrke antas 
vara ett hinder för facklig karriär46 vilket generellt stämmer överens med 
vägar till fackliga karriärer.47 En undersökning gjord av Tidningarnas Tele-
grambyrå (TT) år 2003 visar att av 313 ordinarie styrelseledamöter i 21 un-
dersökta förbund (18 fackliga och 3 arbetsgivarorganisationer) var drygt en 
procent invandrare.48 

Det låga valdeltagandet bland invandrare pekar också på problem som 
står i nära relation till delaktigheten i det politiska fältet. Exempelvis röstade 
endast 35 procent av de röstberättigande utländska medborgarna i kommu-
nalvalet 2002 och det är en markant minskning i jämförelse med deltagandet 

                               
38 Som jag skriver i fallstudien om delaktighet är ett undantag från denna princip de s.k. kultu-
rella och språkliga s-föreningar som socialdemokraterna har utvecklat i sitt organisatoriska 
fält, och Liberala invandrarförbundet (LIF), bildat av invandrare som är aktiva i Folkpartiet. 
39 Här gör jag en avgränsning i mitt resonemang och utesluter den privata sektorn, närings-
livsorganisationer och övriga frivilligorganisationer än partier, fackföreningar och invandrar-
organisationer. 
40 Knocke & Arnell-Gustafsson 1981, Knocke 1996 och Thomsson 2002. 
41 Ålund 1988. 
42 En rapport från LO år 2003 visar att ungefär 22 procent av LO-medlemmar har minst en 
utlandsfödd förälder, medan motsvarande siffror är 15 procent för TCO och 17 procent för 
SACO. När man gör en genomsnittlig skattning av medlemmar med utländsk bakgrund i 
dessa tre fackföreningar, får man fram att 19 procent av medlemmar i dessa tre fackföreningar 
har utländsk bakgrund, det vill säga har minst en utlandsfödd förälder (Nelander & Goding 
2003:3–7). 
43 Knocke 1996. 
44 Kjellberg 2001 och Franzén 1997. 
45 Hellberg 1997. 
46 Kjellberg 2001. 
47 Hansson 1996. 
48 TT 2003-04-21. En medlem i LO:s integrationsutskott ifrågasatte trovärdigheten av  TT:s 
undersökning i vårt samtal och sade att andelen av invandrare med höga positioner varit högre 
än det som framlades av TT.    
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i det första kommunala valet år 1976, då deltagandet bland utländska med-
borgare var cirka 60 procent. Den högsta minskningen är bland medborgare i 
Jugoslavien och Polen, från 66 respektive 64 procent (1976) till 16 respekti-
ve 25 procent (2002). Tyska och chilenska medborgare hade jämförelsevis 
högt valdeltagande, 47 respektive 46 procent i kommunfullmäktigevalen år 
2002.49        

Som det har varit i fallet med kvinnornas representation, har samtliga par-
tier stora problem att klara utmaningen att få sin organisation att dynamiskt 
spegla medlemskåren avseende invandrarnas representation. Exempelvis 
hävdas i en debattartikel skriven av ordförandena i sju SSU-distrikt att gamla 
normer, strukturer och vänskapsband fortfarande i stor utsträckning styr no-
mineringar inom Socialdemokraterna, vilket gör att makten behålls av en 
homogen grupp av människor.50 Förre kulturministern och den framstående 
socialdemokratiska politikern Leif Pagrotsky kritiserade sitt parti i SVT:s 
nyhetsprogram ”Godmorron Sverige” den 13 november 2006 för att nya 
idéer mötts med aggressivitet och att nya grupper inte varit välkomna i parti-
et.51 När man tar hänsyn till att Socialdemokraterna är både ett ”statsbärande 
parti”52 och det parti som invandrarna röstar mest på och blir medlemmar i, 
blir problematiken ännu allvarligare. 

En annan undersökning gjord av TT år 2003 visar att ingen av regerings-
kansliets 50 högsta tjänster innehades av invandrare födda utanför Sverige. 
Dåvarande integrationsminister Mona Sahlin tolkade då detta mönster i den 
politiska makten som en del av en strukturell diskriminering av invandrare. 
Enligt Mauricio Rojas, riksdagsledamot för Folkpartiet, var detta mönster 
inte något unikt för regeringskansliet utan samma mönster finns i riksdagen 
och partikanslierna.53 

Det finns tecken på att den rådande ordningen i politiska partier och i 
fackföreningar leder till att organisatoriska tillhörigheter inte tas för givna av 
en del invandrare som är aktiva i dessa organisationer. Bildande av nätver-
ken Fackliga aktiva invandrare (FAI) (mars 1997), Invandrare för EMU (ja-
nuari 2003) och Invandrare mot EMU (maj 2003) visar, även om dessa nät-
verk skiljer sig markant från varandra med tanke på deras omfång och håll-
barhet, att fackliga och politiska tillhörigheter inte är självklara vilket kanske 
kan tolkas som ett alternativt handlande som svar på den rådande fackliga 
och politiska ordningen. Även på individuell nivå kan man observera en 
intressant tendens, där en del personer med invandrarbakgrund har bytt parti. 
Kanske kan en av orsakerna vara, vid sidan om förändringar i individers 

                               
49 Statistiska centralbyrån (SCB) 2004:107. 
50 Dagens Nyheter (DN) 2003-01-16.  
51 DN 2006-11-13 (nätupplaga). 
52 Några av mina intervjupersoner har, utan en nedsättande betydelse, använt ett sådant be-
grepp för Socialdemokraterna med tanke på partiets stora makt och inflytande i samhället.    
53 TT 2003-05-08. 
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politiska och ideologiska prioriteringar, att den rådande ordningen i partierna 
gör att politikens innehåll kan få nya betydelser för en del invandrare.54       

Invandrarorganisationer i allmänhet och deras bidrag till integrations-
processer i synnerhet har också alltid varit med i diskussionerna.55 Speciellt 
när något förskräckligt händer (exempelvis mordet på Fadime Sahindal i 
Uppsala 2002 eller upploppet i Ronna i Södertälje 2005), påstås det ofta i 
officiella uttalanden av en del politiker att intresset för det integrationsarbete 
som staten föreslår är svalt bland en del invandrarorganisationer. Men in-
vandrarorganisationerna själva påpekar bristande resurser för att mobilisera 
invandrare och problemen med riktlinjer som bestäms av staten med tanke 
på utdelning av projekt- och verksamhetsbidrag till organisationer. Mina 
intervjuer med representanter för invandrarorganisationerna och för staten, 
vilka jag skriver mer om i senare kapitel, bekräftar också skillnaderna i sy-
nen på organisationernas bidrag till integrationsprocesser. 

Det finns en del centrala frågor om invandrares delaktighet som en viktig 
del av organisering av mångfald i samhället. Vad är det som utmärker orga-
nisationernas politik för mångfald och dess praxis? Hur ser de faktiska för-
hållandena ut i dessa organisationer med tanke på invandrarnas delaktighet? 
Vad är det som kan tolkas som möjlighet, brist och hinder? Vilka är de mest 
kritiska frågorna? Vad beror dessa på? Hur arbetar dessa organisationer med 
sådana frågor? Svar på dessa frågor kan bidra dels till att förstå vad som 
pågår i dessa organisationer, dels till att finna de sociala mekanismer som 
kan ha betydelse för delaktigheten, med tanke på både brister och styrkor. 

Relationer mellan aktörer utgör en av grundpelarna för invandrarnas del-
aktighet på olika arenor i samhället. Det handlar om relationer vid, över och 
bortom olika sociala gränser. Forskning om diskriminering och delaktighet56 
visar att etnicitet är ett av de centrala sociala fenomen som har betydelse för 
det som förekommer i dessa relationer. Det gör att etnisk tillhörighet, oavsett 
om den är självtillskriven eller tilldelad57, kan bädda för möjligheter för en 
del aktörer och hinder för en del andra aktörer i olika delar av samhället.   

Trots de olika förutsättningarna pågår däremot en kommunikation mellan 
aktörer med olika bakgrund i organiserade och semiorganiserade interetniska 
fält för att utvidga möjligheter och minska hinder som även anses eller upp-
levs ha kopplingar till en del andra aspekter än etnisk tillhörighet.  

                               
54 När jag skriver att politikens innehåll, utifrån några exempel, kan få nya betydelser innebär 
det inte att denna tendens är specifik för invandrare. En liknande tendens har funnits även 
bland svenskar, men med tanke på den begränsade andelen aktiva invandrare i partier är 
denna tendens därför intressant att fundera över. 
55 Bäck 1983 och 1989, Jaakkola 1983 och 1989, Schierup 1991. 
56 Se föregående fotnoter om diskriminering och delaktighet.  
57 Barth 1969:13–14.  
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Avgränsningar och definitioner 

Frågan ”Hur är organiserade interetniska relationer möjliga?”, som jag stäl-
ler när jag presenterar syftet med avhandlingen, är en fråga i paritet med 
frågan ”Hur är samhället möjligt?” som Georg Simmel ställde nästan för ett 
sekel sedan. Simmel utvecklade denna fråga i relation till Kants fråga, ”Hur 
är naturen möjlig?”58 Enligt Simmel kunde man besvara hans fråga ”genom 
de betingelser, som finns a priori i elementen själva, och genom vilka ele-
menten reellt förbinds till syntesen samhälle”.59 Det som kännetecknar Sim-
mels resonemang och bäddar för min fråga om interetniska relationer är dels 
sociala elements eller sociala enheters betydelse för samhället, dels de ömse-
sidiga beroenderelationerna enheterna emellan. Det är ett forskningsintresse 
med ett organisationsteoretiskt relationellt perspektiv med tanke på att orga-
nisationsaktiva individer skapar, upprätthåller och transformerar relationer i 
sociala kontexter där de interagerar.60                

Syftet med avhandlingen har förändrats över tid. Denna förändringspro-
cess beskriver jag i kapitlet om tillvägagångssätt och empiriskt material. 
Eftersom de organisatoriska fälten som syftet handlar om är för stort och kan 
studeras på olika sätt, har jag gjort tre grundläggande avgränsningar: 

För det första har jag valt tre fall från de organisatoriska fälten för att em-
piriskt studera samarbete, samråd och delaktighet som organisatoriska for-
mer av interetniska relationer i samhället. Dessa fall är exempel på det som 
jag kallar interetnicitetens organisering, det vill säga organisering av männi-
skor med olika etniska bakgrunder. Interetnicitetens organisering är i sin tur 
dels en form av interetniska relationer, dels en del av mångfaldens organise-
ring, det vill säga organisering av mångfald i ett samhälle.61 
 

1. Samarbetet mellan etniska invandrarorganisationer som det gestal-
tas i ”Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige” (SIOS) 
och dess föregångare sedan 1972. Detta samarbete är unikt62, dels 
för att det är ett samarbete mellan ett stort antal etniska invandraror-
ganisationer på riksnivå, dels för att samarbetet har en relativt lång 

                               
58 Den fundamentala för Kants filosofi kring frågan ”Hur är naturen möjlig?”, som Simmel 
formulerade sin fråga i relation till, var att naturen inte innebär någonting annat än föreställ-
ningen om naturen och det som vi kallar natur är också det särskilda sätt, på vilket vårt intel-
lekt sammanför, ordnar och formar sinnesintrycken (Simmel 1981:63). 
59 Simmel 1981:66. 
60 Jfr. Tilly 2000 och Emirbayer 1997.   
61 I metodkapitlet går jag igenom valet av fallen för mina fallstudier och deras relevans för 
syftet. 
62 Även om organisationer från baltiska länder under en viss period hade ett samarbetsorgan, 
sex invandrarorganisationer bildade ett nätverk den 6 december 2003 under namnet Landsrå-
det för Sveriges invandrarorganisationer, och det har funnits regionala och lokala samarbeten 
mellan olika invandrarorganisationer, är SIOS fortfarande unikt i den svenska kontexten på 
grund av dels mönster och variation i dess medlemssammansättning, dels dess relativt långa 
historia.   
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historia bakom sig. Denna unikhet är därför en fördel för fallstudie-
resultatens giltighet. 

2. Samrådet mellan staten och etniska- och transetniska invandraror-
ganisationer som det gestaltas i ett regeringsråd sedan 1975. Rådets 
inrättande är en del av samverkansmålet för invandrar- och minori-
tetspolitiken år 1975. Det är ett unikt63 fall i Sverige vilket, som i fal-
let med SIOS ovan, är en fördel för fallstudieresultatens giltighet. 

3. Invandrarnas delaktighet inom politiska partier med fokus på Soci-
aldemokratiska arbetarpartiet och Folkpartiet liberalerna. Även om 
dessa båda partier har haft tydligt dominerande roller i invandrings- 
och integrationsfrågor från respektive politiskt block är invandrarnas 
delaktighet i dessa partier varken unik eller representativ för det po-
litiska fältet i den svenska kontexten, utan exempel på det som före-
kommer i detta fält.  

 
För det andra har jag formulerat tre slags forskningsfrågor i relation till syf-
tet. Som framgår av forskningsfrågorna har jag en mer beskrivande och för-
ståelseinriktad ambition med den första och den tredje forskningsfrågan och 
en mer förklarande ambition med den andra forskningsfrågan: 
 

1. Vilka upplevelser och erfarenheter har organisationsaktiva individer 
av samarbetet, samrådet och delaktigheten i de tre fallen som jag 
har valt att studera? Teman som jag är intresserad av inom ramen 
för denna forskningsfråga är: individers intresse för och engagemang 
i de utvalda organisatoriska sammanhangen, betydelsen av organens 
och organisationernas sammansättning, betydelsen av individer och 
deras kompetens, effekter av organens och organisationernas aktivi-
teter, inflytande över dagordning, praktisk funktion hos organen och 
organisationerna i relation till deras uttalade syften och riktlinjer 
samt samarbetets, samrådets och delaktighetens framtid. 

2. Vilka aspekter har betydelse för organisationsaktiva individers upp-
levelser och erfarenheter om interetniska relationer i form av sam-
arbete, samråd och delaktighet? Här har jag ambitionen att undersö-
ka förutsättningar för både gemensamma intressen och konflikter 
vilka inte nödvändigtvis behöver vara etniska. Dessa kan vara både 
mellan invandrargrupper och samhället i övrigt och mellan olika in-
vandrargrupper som organisatoriskt är splittrade. Frågan kan bidra 
till att förstå interetniska relationer med ett bredare perspektiv än et-
nicitet. 

                               
63 Med rådets unikhet menar jag att det är det enda departementala organet som, med bland 
annat ett brett urval av etniska- och transetniska invandrarorganisationer, sysslar med frågor 
om integration och etniska relationer. Annars har det funnits även en hel del lokala ”råd” för 
samverkan mellan myndigheter och invandrarorganisationer.   
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3. Hur har interetniska relationer utvecklats i de tre fallen genom 
åren? Det är ett intresse för samhällets omvandling med avseende på 
förändring och kontinuitet i interetniska relationer i tre fall som jag 
anser vara viktiga arenor för dessa relationer. 

 
För det tredje har jag valt en forskningsstrategi med kvalitativ inriktning 
bestående av fallstudie som metod, samt intervjuer, observationer och befint-
liga dokument som empiriska källor. Mer om detta val skriver jag om och 
reflekterar över i kapitel 3. 

Eftersom interetniska relationer är alla slags relationer som uppstår i mö-
ten mellan människor (som representant eller individ) med olika etniska 
bakgrunder64, innebär min avgränsning till organiserade interetniska relatio-
ner att jag inte lägger fokus på relationer mellan enskilda människor i den 
sociala vardagen, utan fokus på den sociala interaktionen mellan organisa-
tionsaktiva människor med olika etnisk bakgrund. Men i dessa organisato-
riska relationer har människor också en del andra tillhörigheter än etnicitet, 
även om etnicitet utgör en av de mest explicita gränssättande markörerna i 
sådana relationer. Därför betyder min användning av benämningen interet-
niska relationer inte att jag undersöker enbart relationer i etnisk bemärkelse, 
utan även en del andra relationer som inte har sin näring från etnicitet. Att 
använda benämningen interetnisk i stället för etnisk anser jag ger mer ut-
rymme för att även studera aspekter som inte har sin näring från etnicitet, 
även om dessa aspekter förekommer i de fält där etnicitet utgör en viktig 
skiljelinje.   

Denna skillnad är ytterst viktigt, eftersom människor har kommit till Sve-
rige från ett stort antal länder i världen och av mycket olika anledningar, 
speciellt efter det andra världskriget65. De politiska krav och intressen som 
uttrycks i interetniska relationer mellan olika organiserade etniska grupper 
behöver inte i första hand handla om de etniska skillnaderna, utan de är olika 
krav och intressen som bottnar i själva migrationshistorien, till exempel un-
der vilken tidsperiod man kom till Sverige och med vilka motiv (som arbets-
kraftsinvandrare, som flykting på grund av politiska, etniska, kulturella, reli-
giösa aspekter eller som familjemedlem), ålder vid invandring, kön, vistelse-
tid i Sverige, organisatoriska traditioner och socialt kapital i hemlandet re-
spektive i Sverige. Olika invandrargrupper kommer inte heller bara från 
olika nationer och etniciteter, utan de kommer också från olika politiska, 
sociala och religiösa miljöer, från olika stater och samhällen med olika poli-
tiska, sociala och religiösa bakgrunder, som flyktingar från inbördeskrig eller 
som flyktingar från etnisk och religiös förföljelse i hemlandet etc. Olika 

                               
64 Westin 1999:35. 
65 Invandringen till Sverige har en lång historia, exempelvis kom vallonerna redan på 1500-
talet. Men speciellt tiden efter det andra världskriget karakteriseras av en invandring som 
omfattat personer från ett stort antal länder. 
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grupper av invandrare skiljer sig också åt beträffande kontakten och relatio-
nerna till hemlandet och i vilken utsträckning man skulle vilja eller har möj-
lighet att återvända, det vill säga hur deras framtidsplaner ser ut. 

Det är sådana skilda aspekter som, tillsammans med en del prioriteringar, 
och individuella och kontextuella aspekter i Sverige, kan bädda för möjlighe-
ter för den ena organiserade gruppen och utgöra hinder för den andra organi-
serade gruppen i interetniska miljöer. Det kan också vara så att det som 
eventuellt kan framstå som etniska och kulturella skillnader mellan svenskar 
och olika invandrargrupper eller mellan olika invandrargrupper i själva ver-
ket har andra orsaker och ett annat innehåll.66 Därför har jag, med mitt syfte 
att undersöka möjligheter till interetniska relationer på parternas gemen-
samma villkor, ambitionen att undersöka frågan med ett bredare perspektiv 
än etnicitet. 

Eftersom interetniska relationer förutsätter etniska grupper, oavsett om 
grupptillhörigheter är självtillskrivna eller tilldelade av andra, blir det ytterst 
viktigt att klargöra vad jag menar med etnicitet, etniska grupper och gränser. 
Egentligen är etnicitet i mitt sammanhang en gränssättande eller åtskiljande 
aspekt som har paralleller med aspekter såsom social klass, kön, religion, 
generation och region i liknande sammanhang. I detta avseende handlar etni-
citet inte enbart om invandrare, vilket den ofta görs exempelvis i massmedia, 
utan även infödda har etnisk bakgrund. Därför kan man säga att etnicitet67 
som en kategori, beroende på sammanhang, bäddar för olika former av kate-
goriella par68 såsom svenskar/finnar, svenskar/italienare, araber/judar, tur-
kar/perser, kurder/turkar, chilenare/somalier, peruaner/mexikaner i stället för 
kategorin infödda/invandrare eller svenskar/invandrare.   

I fråga om etniska grupper och gränser har Fredrik Barths syn på dessa 
fenomen fortfarande inflytande i diskussioner om frågan. Barth tar avstånd 
från tanken om etniska grupper som kulturbärande enheter och argumenterar 
för att se etniska grupper som baserade på en självtillskriven och av andra 
tillskriven status, som skapas och återskapas i interaktion.69 Det som är cent-
ralt för Barths syn är att inslag eller egenskaper som avgränsar etniska grup-
per från varandra är föränderliga, men etniska gränser upprätthålls genom 
denna föränderlighet. 

Barths syn på etnicitet har av en del forskare utvecklats genom att dels 
fokusera på samspelet mellan självidentifikation och extern kategorisering, 
dels fästa uppmärksamhet på olika nivåer (individuella, interaktionistiska, 

                               
66 Det finns studier som visar att möjligheter och hinder i relationer i samhällen med etnisk 
och kulturell mångfald har fler källor än etniska. Alejandro Portes resonemang (1995) kring 
inkorporeringssätt mellan etniska grupper och majoritetssamhället, som jag skriver mer om i 
det sista kapitlet, och Hassan Hosseini-Kaladjahis resonemang (2002) kring den sociala di-
stansens betydelse för relationer i samhällen med etnisk och kulturell mångfald är två av dem. 
67 Se Westin 1999:31–34 för en reflekterande diskussion om olika syn på etnicitet. 
68 Tilly 2000:17–19.  
69 Barth 1969:13–14.  
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och institutionella) och kontexter (informella och formella) där kategorise-
ringsprocesser förekommer.70 Jag anser att denna mer nyanserade syn på 
etniska grupper utvecklad med Barths antagande som inspirationskälla är 
mer givande och tar hänsyn till fler aspekter än endast av de interagerande 
självskrivna och av andra tillskrivna etniska kategoriseringarna. 

I mina diskussioner kopplade till etniska skillnader utgår jag från organi-
sationers (i den första och den andra fallstudien) och individers (i den tredje 
fallstudien) självskrivna och av andra tillskrivna identiteter i samspel och 
med utrymme för uppmärksamhet på nivåer och kontexter71 som jag nämner 
ovan. I detta avseende kan etniska organisationer tas som indikatorer på et-
niska gränser, även om etnisk identitet kontinuerligt formas och omformas i 
samspelet grupperna emellan72 vilket dessa organisationer är en del av.        

Flykting-, invandrar-, minoritets- och etniska organisationer är de vanli-
gaste benämningarna för organisationer som har bildats av människor med 
utländsk bakgrund. I relation till mitt syfte med avhandlingen använder jag 
benämningen etniska- och transetniska invandrarorganisationer för de or-
ganisationer jag studerar. Men vid hänvisningar till andra källor och till den 
organisatoriska dokumentationen använder jag de ursprungliga benämning-
arna. När det gäller de etniska och transetniska inslagen i min användning 
utgår jag dels från det som explicit har tillskrivits av själva organisationerna 
(exempelvis SIOS:s medlemmar som etniska organisationer), dels från orga-
nisationernas medlemssammansättning (exempelvis Riksförbundet interna-
tionella föreningen för invandrarkvinnor som en transetnisk invandrarorgani-
sation). I min studie är även finnars, romers och judars organisationer inräk-
nade i kategorin etniska invandrarorganisationer, även om dessa organisatio-
ner har fått en ny status sedan 1999 på grund av erkännandet av dessa fem 
gruppers minoritetsstatus. 

Invandrarinslaget i benämningen etniska- och transetniska invandraror-
ganisationer baseras på min användning av begreppet invandrare och med 
det menar jag dem som har flyttat till ett annat land för att bosätta sig eller 
har bägge föräldrar från andra länder än invandringslandet om de är födda i 
det nya landet.73 I avhandlingen använder jag omväxlande invandrare och 
personer med utländsk bakgrund i en och samma betydelse.74 Vidare vill jag 

                               
70 Brubaker, Loveman & Stamatov 2004. 
71 Brubaker, Loveman & Stamatov 2004. 
72 Se Hein 1997:82–85 för en mer speciell diskussion om kopplingen mellan etnicitet och 
organisering.   
73 Att avgränsa invandrarinslaget i namnet på invandrarorganisationer med personer som 
antingen själv har flyttat till Sverige eller har bägge föräldrar från andra länder om de är födda 
i Sverige är inte problemfritt, eftersom det också finns personer där enbart en förälder har 
utländsk bakgrund som har varit med i dessa organisationer. Det är det eviga dilemmat med 
avgränsningar, men ändå måste vi sätta en gräns någonstans för att kunna undersöka sådana 
tvetydiga begrepp.    
74 Se Ds 2000:43, Westin 1999:97–102 och Bunar 2004:59–61 för olika perspektiv på be-
greppet invandrare. 
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tydliggöra att invandrare och invandrarskap inte handlar om etnisk tillhörig-
het, eftersom invandrare inte har någon gemensam etnisk identitet, utan att 
det finns olika etniska identiteter bland invandrare. I detta avseende har alla 
infödda i Sverige inte heller en gemensam etnisk identitet, exempelvis är 
samer och tornedalingar infödda, men inte etniskt svenska. Min användning 
av invandrarinslaget tillsammans med benämningarna etniska och transet-
niska i den organisatoriska kategoriseringen etniska- och transetniska in-
vandrarorganisationer är därför en skiljelinje som visar att även de som inte 
har invandrarbakgrund har en etnisk bakgrund. 

I undersökningen av interetniska relationer fokuserar jag på möjligheter 
och hinder vilka, enligt min uppfattning, utgör motpoler på ett och samma 
kontinuum och inte dikotomier.75 När jag skiljer mellan möjligheter och hin-
der, gör jag detta för att göra dem analytiskt användbara. Denna skillnad är 
därför en distinktion på karakteriserande inslag av möjligheter respektive 
hinder och inte en absolut distinktion i sig. Dessutom är individers uppfatt-
ningar eller upplevelser om möjligheter och hinder referentiella med tanke 
på att de kan variera beroende på vem som definierar, när och var. 

Tidigare studier 

Forskning om invandrarnas organisationsliv är en del av forskning om inter-
nationell migration och etniska relationer (IMER) och inom organisations-
forskning saknar man fortfarande ett tydligt intresse för detta ämne. I detta 
avsnitt presenterar jag ett antal studier76 av invandrarnas organisatoriska liv i 
Sverige.77 Jag kommer att resonera kring vissa studier om invandrarnas or-
ganisationsliv lite mer dels i kapitel 4 och 6, dels i kapitlet 8, där jag jämför 
resultaten från mina fallstudier med en del studier med liknande eller närlig-
gande syfte och forskningsfrågor.   

Om forskning om invandrarnas egna organisationer i Sverige kan man 
säga att den första rikstäckande undersökningen om invandrarorganisationer 
är Henry Bäcks studie78 från 1983, även om man gjorde en relativt omfattan-

                               
75 Diken 1998:263, Ritzer 1981:246. 
76 Jag har gjort en avgränsning i valet av tidigare studier genom att välja studier bland avhand-
lingar, forskningsrapporter och forskningsantologier. Det finns också en del D- och C-
uppsatser vilka jag inte tagit med på grund av utrymmesskäl.  
77 Se Park 1920, Freedman 1961, Williams, Babchuk & Johnson 1973, Maeyama 1979, Sas-
sen-Koob 1979, Schmitter 1980, Schoeneberg 1985, Rex m.fl. (ed.) 1987, Jenkins. (ed.) 1988, 
Layton-Henry 1990, Rex & Drury (ed.) 1994, Mikkelsen 2003a och 2003b, Brochmann & 
Rogstad 2004 och Togeby 2004 för ett urval av den internationella forskningen om invandrar-
organisationer och etnisk mobilisering. 
Se Redding & Tomkins 1988, Greenbaum, Hellweg & Falcione 1988 och Allen, Gotcher & 
Seibert 1993 för ett urval av studier om organisatorisk kommunikation. 
78 Bäck 1983. Se kapitel 4 om samarbetet mellan etniska organisationer för mer om Bäcks 
studie. 
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de kartläggning79 av invandrarorganisationer i samband med utredningen 
som ledde till beslutet om invandrar- och minoritetspolitiken år 1975. I stu-
dien gör Bäck jämförelser mellan riksorganisationer med tanke på deras 
uppkomst, etablering, funktioner, aktiviteter och relationer med andra orga-
nisationer, kommuner och staten. Därefter har det blivit mycket fokus på 
enskilda grupper inom forskningen om invandrarorganisationer i Sverige. 

I gruppspecifika undersökningar om invandrarorganisationer har speciellt 
studier av sverigefinnars organisationer varit dominerande. Magdalena Jaak-
kola har undersökt olika aspekter av organisationslivet bland finlända-
re/finnar i Sverige både på riksnivå och på lokal nivå. Jaakola ger även en 
bild av finländare/finnar i traditionella svenska organisationer trots att beto-
ningen ligger på finländares/finnars egna organisationer.80 Henry Bäck har 
undersökt organiseringen bland invandrare från Jugoslavien med tanke på 
organisationernas framväxt, struktur, medlemskår, central respektive lokal 
organisatorisk nivå, verksamheter, resurser etc.81 I en annan studie ger Henry 
Bäcks och Markku Peura en sammanfattande bild av organisationslivet bland 
finländare/finnar respektive jugoslaver baserat på dels resultaten av enkätun-
dersökningar från 1983, dels fältundersökningar.82 Bäck har, i en annan stu-
die, jämfört sverigefinnar i Sverige och finlandssvenskar i Finland med tanke 
på service på minoritetsspråk med fokusering på undervisningsspråket i sko-
lan.83 Förutom undersökningar om finländare/finnar och jugoslaver gjordes 
undersökningar om den assyriska/syrianska gruppens upprätthållande och 
transformation av etnisk identitet i deras ursprungsland respektive i Sverige 
av Fuat Deniz84; organisationslivets uppkomst, orientering och etablering 
bland iranier av Abbas Emami85 och jämförelsen mellan somaliska och fins-
ka föreningar med tanke på deras funktion som ”skola i demokrati” av Pär 
Zetterberg.86 

Invandrarnas organisering har undersökts även på lokal nivå. En av dessa 
studier är föreningarnas verksamhet i Stockholm genomförd av Mats Win-
borg.87 I sin studie undersöker Winborg invandrarföreningarnas aktiviteter i 
relation till deras inriktning som hemlands- respektive sverigeorienterad. 
Pontus Odmalm88 undersöker samspelet mellan kommun, civilsamhälle och 
invandrarnas organisering i Malmö. 

                               
79 SOU 1974:70, bilagedel. 
80 Jaakkola 1983, 1987 och 1989. 
81 Bäck 1989. 
82 Bäck & Peura 1990. 
83 Bäck 2004. 
84 Deniz 1999 
85 Emami 2003 och 2004. Se kapitel 8 om jämförande analys för mer om Emamis undersök-
ning. 
86 Zetterberg 2004. 
87 Winborg 1999 Se kapitel 4 om samarbetet för mer om Winborgs undersökning. 
88 Odmalm 2004. 
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Statens syn på invandrarorganisationer i den invandrar- och integrations-
politiska diskursen sedan 1970 har också undersökts. Genom att titta på in-
vandrar- och integrationspolitiska dokument ger Karin Borevi en reflekte-
rande bild av statens syn på invandrarorganisationer och relaterar denna till 
utvecklingen i svensk invandrar- och integrationspolitik sedan 1970-talet.89 

Den undersökning som är genomförd av Inge Dahlstedt inom ramen för 
ett nordiskt projekt om invandrarorganisationer i Norden är den mest över-
gripande studien sedan Bäcks studie från 1983. Dahlstedt resonerar även 
kring rasistiska och antirasistiska organisationer vid sidan av invandrarorga-
nisationernas framväxt, medlemskår, aktiviteter i allmänhet och lokala före-
ningar i Malmö i synnerhet.90 I en annan studie som fortfarande pågår inom 
ramen för ett europeiskt samarbetsprojekt undersöker Gunnar Myrberg före-
ningslivets betydelse för politiskt deltagande på individnivå med avseende 
på situationen för invandrade svenskar i förhållande till infödda.91 

När det gäller kritiskt reflekterande studier kring invandrarnas organisa-
tionsliv genom egna organisationer finns det också en del studier som är 
intressanta. En av de studier som har fått mest uppmärksamhet med tanke på 
mer generella reflektioner är Carl-Ulrik Schierups studie om etniska organi-
sationer. I denna studie problematiserar Schierup statens korporativistiska 
inställning till invandrarorganisationer och påpekar en del konsekvenser 
såsom etnicering, depolitisering, byråkratisering och övervakning.92 Ulf 
Björklund har reflekterat över de förändringar som invandrarorganisationer 
och deras ledare har genomgått i samspelet med välfärdstaten.93 Aleksandra 
Ålund och Isak Reichel tolkar en viss typ av föreningsengagemang bland 
personer med utländsk bakgrund som ett svar på den sociala exkluderingen 
och ett sätt att kämpa för förankring, tillhörighet, rättvisa och medborgerliga 
rättigheter. Yasemin Nuhoglu Soysal reflekterar över invandrarorganisatio-
ner i Sverige i relation till inkorporationsprocesser relaterade till korporatis-
men i samhälls- och statsformation.94 

Magnus Dahlstedt undersöker individers upplevelser av representationen 
inom partipolitiken och identifierar en del exkluderande och inkluderande 
mekanismer i den.95 Paula Rodrigo Blomqvist undersöker vad det är som 
hindrar och möjliggör för invandrare i politiska partierna att rekryteras till 
förtroendeuppdrag och kommer fram till att individers vistelsetid, medlems-

                               
89 Borevi 2002 och 2004. Se kapitel 2 om teoretiska inspirationskällor för mer om Borevis 
undersökning om invandrarorganisationer. 
90 Dahlstedt 2003. Se kapitel 4 om samarbete och kapitel 8 om jämförande analys om för mer 
om Dahlsteds undersökning. 
91 Myrberg 2004. 
92 Schierup 1991. Se kapitel 8 om jämförande analys för mer om Schierups undersökning. 
93 Björklund 1986. 
94 Soysal 1994:45–64. 
95 Dahlstedt 2001 och 2005. Se kapitel 8 om jämförande analys för mer om Dahlsteds under-
sökning. 
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tid i partiet och inordning i den etniska hierarkin ger signifikanta effekter på 
möjligheter till kommunalpolitiska förtroendeuppdrag.96 

I sin undersökning om maktstrukturer och exkluderingsprocesser mellan 
svenskar och invandrare i Örebros stadspolitik 1980–2000 med fokus på 
policyfält som arbete, boende och kultur drar Marcus Johansson bland annat 
slutsatsen att den potentiella makten ligger i ”svenskarnas händer”, även om 
befolkningssammansättningen har ändrats genom åren. När det gäller den 
faktiska makten, får svenskarnas potentiella makt en praktisk betydelse för 
den faktiska makten, vilket ofta innebär inkludering för svenskar och exklu-
dering för invandrare.97 

I en studie gjord av Sveriges Kommuner och landsting i samarbete med 
Justitiedepartementet 2004 identifierar man tre grupper av politisk delaktig-
het där de fungerar som mekanismer för inkludering och exkludering.98 I en 
undersökning tittar Maritta Soininen och Nils Etzler på processer kring par-
tiernas externa rekrytering (det vill säga medlemsrekrytering) och interna 
rekrytering (det vill säga rekrytering till förtroendeuppdrag) för att ge en bild 
av möjligheter och hinder för personer med invandrarbakgrund att vara akti-
va i partierna.99 

I en kunskapsöversikt över diskriminering på det politiska området med 
utgångspunkt i flera olika diskrimineringsgrunder såsom kön, etnisk tillhö-
righet, ålder, funktionshinder och sexuell läggning drar Magdalena Inkinen 
och Hanna Bäck slutsatsen att personer med utländsk bakgrund är underre-
presenterade bland de förtroendevalda både på nationell och lokal nivå och 
att det har skett en försämrad representation över tid. En annan slutsats är att 
personer med utländsk bakgrund missgynnas på olika sätt, det är speciellt 
tydligare vid nomineringar och val till olika förtroendeposter, men partiernas 
bristande förmåga att rekrytera kan vara också en av orsakerna, enligt Inki-
nens och Bäcks översikt.100 

Denna begränsade genomgång av tidigare studier av invandrarnas organi-
satoriska liv i Sverige visar att studier av invandrarnas partipolitiska delak-
tighet har ökat markant genom åren jämfört med studier av invandrarnas 
egna organisationer, det vill säga etniska- och transetniska invandrarorgani-
sationer. Statens minskade intresse för invandrarorganisationer kan kanske 
vara en av orsakerna till den bristande forskningen om dessa organisationer, 
medan det ökade intresset för delaktigheten genom sverigespecifika organi-

                               
96 Rodrigo Blomqvist 2005:201–2002. 
97 Johansson 2002:265–266.  
98 Edfast Ljungberg & Jasim. 2004. Se kapitel 8 om jämförande analys för mer om Edfast 
Ljunbergss och Jasims undersökning. 
99 Soininen & Etzler 2006. Se kapitel 8 om jämförande analys för mer om Soininens och 
Etzlers undersökning. 
100 Se Inkinen & Bäck 2005: 21–31 för en givande översikt om den etniska tillhörighetens 
betydelse för politisk delaktighet.  
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sationer101, speciellt genom partier, sammanfaller med den ökade delaktighe-
ten (även med sina stora brister) i dessa organisationer. 

Disposition 

Efter detta inledande kapitel presenterar och diskuterar jag mina teoretiska 
inspirationskällor. Vid valet av inspirationskällor har jag utgått från fem 
sociala fenomen: relationer på parternas gemensamma villkor, individers 
dubbla involvering vid handlande, möjligheter till makt och inflytande, or-
ganisationsliv och integration i samhällen med etnisk och kulturell mångfald. 

Tillvägagångssätt och empiriskt material resonerar jag kring i det tredje 
kapitlet. I kapitlet beskriver och reflekterar jag över några personliga inlägg 
om forskningsprocessen, fallstudie som metod, möjligheter till fallens över-
förbarhet, beskrivning av empiriska källor såsom befintliga dokument, ob-
servationer och intervjuer samt element och steg i analys- och tolkningspro-
cess. 

De tre fallstudierna presenterar jag i kapitel fyra, fem och sex. I varje ka-
pitel ger jag först en historisk överblick av de aktörer och det fält som jag 
studerar inom ramen för respektive fallstudie. Sedan redovisar jag, kopplat 
till befintliga dokument och observationer, individers upplevelser och erfa-
renheter av etniska relationer i respektive fält. I slutet av varje fallstudie gör 
jag några sammanfattande reflektioner. 

I kapitel sju diskuterar jag möjligheter och hinder på individuella, organi-
satoriska och samhälleliga nivåer i relation till resultaten från fallstudier. 
Genom att skilja mellan individuella, organisatoriska och samhälleliga nivå-
er, och karaktärer som systematiska/strukturella och socialt praxisbaserade, 
presenterar jag olika typer av möjligheter och hinder. I kapitlet reflekterar 
jag över möjligheter och hinder även i relation till ett urval av mina teoretis-
ka inspirationskällor. 

I kapitel åtta gör jag, med ambitionen att ge en bredare mening åt fallen, 
en jämförande analys av resultaten från mina fallstudier/övrigt fältarbete och 
från ett antal tidigare studier som har genomförts med liknande eller närlig-
gande syfte och forskningsfrågor.  

Möjligheter till organiserade interetniska relationer på parternas gemen-
samma villkor, med hänsyn till resultaten från de tre fallstudierna och den 
jämförande analysen samt teoretiska inspirationskällor, diskuterar jag i det 
avslutande kapitlet. I detta kapitel presenterar jag övergripande slutsatser i 
form av antaganden som jag anser kan bidra till fördjupade kunskaper om 

                               
101 Med sverigespecifika organisationer menar jag de frivilligorganisationer där etnicitet eller 
invandrarskap inte har en avgörande betydelse för medlemskap och verksamheter, även om 
dessa organisationer ofta har en tydligt etnisk svensk prägel.  Politiska partier, fackföreningar, 
Amnesty international, Röda korset och Attac är exempel på sverigespecifika organisationer. 
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möjligheter till organiserade interetniska relationer på parternas gemensam-
ma villkor i dagens Sverige. 
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2. Relationer i och genom organisationer 

 
 

Genom att föra några av nutidens konkurrerande intellektuella diskurser i dialog med 

varandra, och genom att pröva deras anspråk mot varandra, har jag för avsikt att mju-

ka upp de gränser som ofta har dragits runt universalistiska teorier och feministiska 

positioner, kommunitaristiska förhoppningar och postmodernistisk skepticism. Dessa 

motsättningar och sammanställningar är alltför enkla för att fånga de komplicerade 

kringelikrokar dagens teoretiska och politiska förbindelser rör sig i. (Benhabib 

1992:18) 

 
 
 

 
Som framgår av syftet studerar jag organisationsaktiva aktörer som, med 
olika makt- och inflytandemöjligheter, handlar i samspel med varandra i och 
genom organisationer på samhälleliga arenor där integration utgör ett av 
målen. I de två första av de tre studerade fallen handlar individer som orga-
nisatoriska representanter och i det tredje fallet som enskilda individer. Del-
aktigheten av personer med utländsk bakgrund i dessa tre fall har, som fram-
går av de tre invandrar- och minoritetspolitiska målen i beslutet 1975, nära 
kopplingar till invandrings- och integrationspolitiken. 

Det finns några centrala beståndsdelar hos dessa interetniska förhållan-
den. Relationer på parternas gemensamma villkor, aktörers dubbla involve-
ring, makt- och inflytandemöjligheter, organisationers betydelse för integra-
tion och samhällssynens betydelse för vad man menar med integration är 
fem av de mest centrala beståndsdelarna som, var för sig eller tillsammans, i 
stor utsträckning påverkar det som förekommer i de studerade fallen. 

I följande avsnitt presenterar och reflekterar jag över teorier, ansatser och 
övrigt teoretiskt arbete som jag har valt som inspirationskällor för de ovan-
nämnda fem centrala beståndsdelarna av det som förekommer i de fall jag 
har valt att studera. Det finns olika föreställningar om teori som begrepp och 
i denna studie utgår jag från att teori är ”ett sätt att se och tänka om världen”. 
Då blir frågor som vad vi vill rikta uppmärksamheten mot, vad som hjälper 
oss att rikta uppmärksamheten, och vad konsekvenserna blir därav intressan-
ta att tänka på vid valet av teori.102 

Användning av multipla tolkningar, det vill säga att tolka ett och samma 
material utifrån olika teorier och ansatser, och därefter jämföra tolkningarna, 

                               
102 Alvesson & Deetz 2000:43–44. 
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inom ramen för organisationsforskning103 har också varit en av mina inspira-
tionskällor vid valet av och kombination mellan teorier och ansatser. Mitt val 
av de teoretiska inspirationskällorna nedan bör därför ses mot en sådan teo-
retisk position.    

I 

John Foresters tillämpning av Habermas strukturella- och handlingsteorier104 
i organisatoriska miljöer är en empiriskt förankrad teoretisk ansats som har 
haft stor betydelse för en del av mina perspektiv på och mina tolkningar av 
det som har hänt i mina undersökningsfält. Vad innebär Foresters tillämp-
ning? 

Med ambitionen att överbrygga gapet mellan socialt system och socialt 
handlande genom organisationer undersöker Forester både upplevelser av 
och åtgärder mot störningar i beslutsprocesser i offentliga sektorer och rela-
terar till Habermas universella giltighetskriterier; förståelighet, uppriktighet, 
legitimitet och sanning vilka tillsammans bäddar för ”ideala talsituationer”. 
Forester tolkar dessa kriterier som krav för kommunikativt handlande på tre 
nivåer; ”face-to-face”, organisation och politisk-ekonomisk struktur.105 For-
ester skiljer mellan störningar med tanke på dels om de är ofrånkomliga eller 
socialt onödiga störningar, dels om de är socialt ”ad hoc”-mässiga eller soci-
alt systematiska/strukturella. Med ofrånkomliga störningar menar han till 
exempel kognitiva begränsningar (exempelvis personliga drag som kan på-
verka kommunikation och slumpmässigt oväsen) som bäddar för socialt ”ad 
hoc”-mässiga störningar och arbetsdelning (exempelvis informationsojäm-
likheter som resulterar i legitim arbetsdelning och transmissions- och inne-
hållsförluster i relationer över organisatoriska gränser) som bäddar för soci-
alt systematiska/strukturella störningar. Med socialt onödiga störningar me-
nar han interpersonell manipulation (exempelvis egensinnig icke-
responsivitet, interpersonell missuppfattning, interpersonellt bedrägligt bete-
ende som att man bluffar) som bäddar för socialt ”ad hoc”-mässiga störning-
ar och strukturell legitimering (exempelvis monopolistiska störningar vid 
utbyte, monopolistiskt skapande av behov och ideologisk rationalisering av 
klass- eller maktstruktur) som bäddar för socialt systematiska/strukturella 
störningar.106 
                               
103 Alvesson 1989, 1991 och 1993. 
104 Habermas skiljer mellan ”kommunikativt handlande” och ”strategiskt handlande” inom 
ramen för social handling. Kommunikativt handlande är ett störningsfritt handlande som är 
förståelseorienterat och karakteriseras av samförstånd, medan strategiskt handlande innebär 
störningar, har en framgångsorientering och karakteriseras av påverkan. ”Ideala talsituationer” 
är centrala i Habermas teori om kommunikativt handlande (Habermas 1995b:111–141) och de 
innebär en tydligt interaktionsetisk förankring.   
105 Forester 1989:150–151. 
106 Forester 1989:34.   
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Denna tillämpning kallas strukturell fenomenologi av Forester: 
 

It is structural because it maps the political-economic, systematic staging and framing 

of social action; it is a phenomenology because it explores the concrete social interac-

tions (promises, threats, agreements, deals, conflicts) that are so staged.107 

 
Teorier och ansatser, som kan bidra till fördjupade kunskaper om dagens 
samhällen som präglas av skillnader, har varit en annan teoretisk inspira-
tionskälla. Iris Marion Youngs forskning om skillnader och deras samexi-
stens inom demokratiska processer är en av dem och speciellt är hennes an-
sats om ”kommunikativ demokrati” intressant och den utgör grund för vad 
jag menar med ”parternas gemensamma villkor” i mitt syfte med avhand-
lingen. Enligt Young utgår ”kommunikativ demokrati” från att ”kunna jäm-
ställa former av kommunikativ interaktion, där människor strävar efter insikt 
och förståelse”.108 Young lägger stor vikt vid ömsesidigt beroende och re-
spekt samt gemensamma procedurregler.109 Rättvisa som följer ur idén om en 
kommunikativ etik110 har en central betydelse för Youngs ansats om kommu-
nikativ demokrati. Det är en utvidgning av begreppet rättvisa och en vidare-

                               
107 Forester 1993:140. Eftersom jag använder Foresters analytiska verktyg som inspirations-
källa i min analys och tolkning av det empiriska materialet, har jag inte haft som ambition att 
vetenskapsteoretiskt problematisera hur han utvecklat sin ansats om strukturell fenomenologi 
vilket kan vara intressant att göra i ett annat sammanhang. 
     Här vill jag påpeka att grundtanken bakom det som kallas strukturell fenomenologi av 
Forester inte är ny. Denna syn på relationer mellan strukturer och aktörer har funnits i en hel 
del teorier och ansatser: C. Wright Mills kombinering av historia och biografi (Mills 1997), 
Aaron V. Cicourels betoning på betydelsen av sociala strukturer för social interaktion (Cicou-
rel 1980 och 1981), Jürgen Habermas teori om kommunikativt handlande (Habermas, 1995b), 
Pierre Bourdieus ansats om socialt fält och kapital (Bourdieu 1995), Anthony Giddens struk-
tureringsteori (Giddens 1984), James Colemans tolkning av Max Webers ansats om protestan-
tismen och den kapitalistiska utveckling som en kombination av strukturer och aktörer eller 
makro och mikro (Coleman 1990), Göran Ahrnes antagande om organisatoriska kentaurer 
(Ahrne 1993) samt den strukturella versionen av utbytesteori (Cook & Whitmeyer 1992). Men 
det som är intressant med Foresters resonemang är hans utvidgade operationaliseringar av de 
aspekter som är relaterade till Habermas teori om kommunikativt handlande i en kontext där 
organisationer har en förmedlande roll. 
108 Young 2000:155. 
109 Young 2000:158. 
110 Som en del av sin tolkning av Habermas teori om kommunikativt handlande i organisato-
riska sammanhang diskuterar Forester kommunikativ etik i beslutsfattningsprocesser inom 
offentlig sektor. Att hjälpa berörda personer att utveckla sina möjligheter, att kämpa mot 
strukturella och föränderliga störningar, att öka dialogiska och demokratiska former, att mins-
ka gapet mellan det sagda och det gjorda är några av de aspekter som Forester relaterar till 
den kommunikativa etik som han hämtar från Habermas (Forester 1989:22–24 och 1993:61–
64) Forester skriver att ”an ethics of everyday discourse calls upon us not just to hear, but to 
listen to those with whom we speak, to try to answer genuinely when we are spoken to, to 
seek to speak the truth rather than to create a false world”( Forester 1993:63). Denna syn på 
etik kan tolkas som ett kommunikativt krav för att det skall vara möjligt att ha en tillfredsstäl-
lande kommunikation även under differentierade förutsättningar. 
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utveckling av Habermas kommunikativa etik111. Enligt Young måste, för att 
en norm ska vara rättvis, var och en som ska följa normen i princip ha reell 
möjlighet att uttryckligen godkänna eller avvisa den i en besluts- eller dis-
kussionssituation fri från tvång. Dessutom, för att ett socialt förhållande ska 
vara rättvist, måste detta förhållande göra det möjligt för var och en att upp-
fylla sina behov och utöva sin frihet.112 

Rättvisa är inte identiskt med ”det goda livet” enligt Young, och social 
rättvisa handlar om i vilken mån ett givet samhälle tillhandahåller de institu-
tionella verktyg som krävs för att dess medborgare ska ha möjlighet att för-
verkliga de värden som de själva ser som en nödvändig del av det goda livet. 
De värden som kännetecknar ett gott liv kan mycket generellt uttryckas ge-
nom, för det första, möjligheten att utveckla och använda sina förmågor och 
att uttrycka sina erfarenheter och för det andra, möjligheten att ha inflytande 
över det man gör och över de villkor som påverkar det man gör. Young kal-
lar dessa värden för universella i den meningen att de utgår från att alla 
människor har samma moraliska värde. Young nämner två sociala villkor 
som står mot dessa två universella värden: förtryck respektive dominans. 
Med förtryck syftar Young på institutionella hinder för personlig utveckling 
och med dominans institutionella hinder för individuellt självbestämman-
de.113 

En annan tillämpning av Habermas gjord av Seyla Benhabib med tanke 
på kommunikativ etik ger också ett annorlunda perspektiv på relationerna 
mellan parter med olika förutsättningar, exempelvis som en del relationer i 
de fall jag studerar. Benhabib både motsätter sig och tar del av kommunita-
rismens114, feminismens115 och postmodernismens116 kritik mot den liberala 
upplysningens och modernitetens metaberättelser och försvarar universalism 
som fortfarande möjlig utan ”metafysisk rekvisita” och ”historiska griller”. 
Hon argumenterar för ett post-upplysningsprojekt med ambitionen att skapa 
en interaktiv universalism som, med sina olika beståndsdelar, antas bilda en 
vid föreställning om förnuft, jag och samhälle. Omformulering av den mora-
liska sypunkten som en samling av resultat uppnått av en interaktiv rationali-
tetsform snarare än som ett lagstiftande förnufts tidlösa ståndpunkt är en av 
beståndsdelarna117 som kan relateras till det faktiska som händer relationer. 

Kommunikativa krav har en nära relation till ansvarstagande för sitt 
handlande och i detta avseende är Max Webers resonemang kring etiskt ori-
                               
111 Young 2000:39–40. 
112 Young 2000:40. 
113 Young 2000:45. 
114 Kommunitarismen med förespråkare såsom Alisdair MacIntyre, Michael Sandel, Charles 
Taylor och Michael Walzer. 
115 Feminismen med förespråkare såsom Carol Gilligan, Carole Pateman, Susan Moller Okin, 
Virginia Held, Iris Young, Nancy Fraser och Drucilla Cornell.  
116 Postmodernismen med förespråkare såsom Michel Foucault, Jacques Derrida och Jean-
François Lyotard. 
117 Benhabib 1992:17–22. 
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enterat handlande också intressant. Weber skiljer mellan ”två i grunden skil-
da, oförsonligt motsatta maximer” som antas ha stor betydelse för etiskt ori-
enterat handlande. För det första kan man utgå från en sinnelagsetik som 
innebär att man handlar utan att fundera över följderna, för det andra från en 
ansvarsetik som handlar om att man får stå för de förutsebara följderna av 
sitt handlande. För att denna skillnad inte skall tolkas statiskt nämner Weber 
att sinnelagsetik inte skall uppfattas som ”ansvarslöshet” eller ansvarsetik 
som ”karaktärslöshet”.118           

Ett annat antagande som gör det möjligt att gå bortom retoriska uttalan-
den om och formella representationer av invandrare med tanke på bejakande 
och utveckling av mångfalden är det som kallas närvarons politik av Anne 
Phillips. Förutom Youngs kommunikativa demokrati och Benhabibs interak-
tiva universalism utgör närvarons politik en ytterligare grundpelare för de 
kommunikativa krav som kan ställas på relationer under speciellt asymmet-
riska förutsättningar. Phillips lägger stort vikt vid förhållandet mellan idéer 
och närvaro för att kunna skapa ett rättvisare representationssystem.119 

Det som är gemensamt i dessa antaganden är önskemålet eller visionen 
om den fria dialogen mellan kommunicerande aktörer med olika resurser och 
handlingsstrategier, liksom aktörer i mina fallstudier. I detta avseende har 
kommunikativa krav en stor betydelse för att skapa förutsättningar för en fri 
dialog.120 Det kan tolkas som en differentiering från eller ifrågasättande av 
ansatser som försummar eller nedvärderar resurssvagas roll och möjligheter 
till förmån för resursstarkas makt och dominans.121 Denna aspekt blir viktiga-
re när de flesta av parterna är icke-vinstinriktade frivilligorganisationer. Det 
är dessa kommunikativa krav som kan bädda för den fria och kommunikati-
va dialogen, eller med andra ord närvarons kommunikation, mellan aktörer 
vilka kan vara staten och frivilligorganisationer i det ena sammanhanget eller 
en stor etablerad organisation och en mindre nyetablerad organisation i det 
andra sammanhanget. 

II 

Oavsett organisationernas storlek och etablering representeras organisationer 
av människor i de organisatoriska relationerna jag studerar. Om det indivi-
duella och det organisatoriska inslaget i representationer har tre ansatser 
bäddat för min syn på det som förekommer under representationer i de orga-
nisatoriska sammanhang som jag undersöker. 

Den första ansatsen som jag fokuserade på i det mycket tidiga skedet var 
Göran Ahrnes ansats om organisatoriska kentaurer, eller aktörer som ”delvis 
                               
118 Weber 1971:76. 
119 Phillips 2000. 
120 Se Young 2000:39–40 för ytterligare diskussion om rättvisa.  
121 Se Young 2000 och Habermas 1995a för ytterligare diskussion om sådana ansatser. 
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människa, delvis organisation”. Eftersom jag hade tänkt mig att studera rela-
tionerna mellan staten och invandrarorganisationer, och representanterna 
hade en central roll i dessa relationer, blev Ahrnes ansats intressant för mig 
att ha som inspirationskälla. 

I organisationer finns det resurser och regler, men dessa resurser och reg-
ler kan inte tala eller flytta på sig, enligt Ahrne. Därför handlar alltid indivi-
der när organisationer vill göra något. Men individer handlar inte i första 
hand på eget bevåg utan på organisationens vägnar. Då blir organisatoriskt 
handlande en konstellation av det mänskliga och det organisatoriska inslaget. 
Ahrne drar paralleller mellan sitt och Erving Goffmans resonemang kring 
den dubbla involveringen där aktörer är ”dubbelt involverade” i sociala in-
teraktionsprocesser. 122 

Enligt Ahrne är organisatoriskt handlande en social hybrid och den som 
handlar är en mänsklig individ, men handlingen organisatorisk. När männi-
skor handlar på en organisations vägnar handlar de som delar av organisatio-
nen, men eftersom de också är unika individer överskrider de samtidigt det 
organisatoriska sammanhanget, skriver Ahrne. Enligt Ahrne förser organisa-
tionen aktörer med resurser, motiv, kunskap etc. medan aktörer själva står 
för muskler, syn, röst, en kropp, ett ansikte, en personlighet m.m. Men det är 
dock inte bara frågan om att spela roller utan en hårdare knytning och ett 
starkare beroende, skriver Ahrne.123 

Som Ahrne nämner, finns det paralleller mellan hans och Goffmans reso-
nemang vilket utgör den andra ansats som jag har som inspirationskälla inom 
ramen för dubbel involvering. Enligt Goffman kan indelning av framträdan-
dets regioner definieras som vilket ställe som helst som till en viss grad är 
avgränsat av perceptions- eller varseblivningsbarriärer. Goffman skiljer mel-
lan främre respektive bakre regionen i samband med framträdanden. Främre 
regionen är den plats där framträdandet äger rum och detta framträdande kan 
uppfattas som ett försök att ge intryck av att hennes eller hans aktivitet i 
regionen upprätthåller och förkroppsligar vissa normer. Goffman delar in 
dessa normer i två breda grupper. Den ena, som även kallas hövlighetsnor-
mer, handlar om det sätt på vilket den framträdande individen behandlar sin 
publik medan han talar till den eller är engagerad i det utbyte av åtbörder 
som är en ersättning för talet. Den andra normgruppen, som även kallas an-
ständighetsnormer, handlar om det sätt på vilket den framträdande individen 
uppför sig medan han befinner sig inom syn- eller hörhåll för publiken, men 
inte nödvändigtvis är upptagen av att tala med eller till den.124 

Bakre regionen av framträdandet definieras som ett ställe där det anses 
som en självklar sak att med vett och vilja bestrida det intryck som har upp-
ammats av framträdandet. Goffman nämner olika karakteristiska funktioner 

                               
122 Ahrne 1993:62–63. 
123 Ahrne 1993:63. 
124 Goffman 1974:97–98. 
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hos framträdandets bakre region. Allt från konstruering av illusioner och 
intryck, förvaring av rekvisita och fasaddetaljer till tal om publikens upp-
förande och ifrågasättande av det egna framträdande kan få utrymme i den 
bakre regionen. Bufferten mellan regionerna kan vara en skiljevägg eller en 
bevakad korridor, men den gör det möjligt för den framträdande individen 
att ha kontroll över en region som publiken inte har tillgång till; att få stöd av 
teamkamraterna bakom kulissen och ibland även ta en kort andhämtningspa-
us.125 

Intresset för den dubbla involveringen kan man konstatera även hos Peter 
L. Bergers och Thomas Luckmanns resonemang kring framträdandets eller 
representationens differentiering, som en del av deras kunskapssociologiska 
ansats. Rollerna representerar den institutionella ordningen och denna repre-
sentation sker på två nivåer, enligt Berger och Luckmann. För det första 
representerar rollutförandet sig självt. Exempelvis representerar en domare 
en domarroll när hon eller han fäller domar. För det andra representerar rol-
len ett helt institutionellt nexus av handlingar. Här står domarrollen i förbin-
delse med andra roller och dessa utgör tillsammans den institution som rätts-
väsendet bildar. Institutionen kan göra sig gällande i den faktiska verklighe-
ten bara genom en sådan representation i utförda roller. Institutionen har på 
något sätt den oskrivna texten till ett drama, men om dramat blir verklighet 
eller inte beror på om levande aktörer gång på gång spelar de föreskrivna 
rollerna. Aktörerna förkroppsligar rollerna och förverkligar dramat genom 
att framställa det på den givna scenen och varken drama eller institution 
existerar empiriskt annat än när de om och om igen blir verkliga på detta 
sätt, skriver Berger och Luckmann. Enligt Berger och Luckmann är att säga 
att roller representerar institutioner alltså detsamma som att säga att roller 
gör det möjligt för institutioner att evigt existera på nytt, verkligt närvarande 
i levande individers erfarenhet.126 

Denna mångfaldiga syn på aktörernas framträdande sammanfaller väl 
med antaganden om subjektspositioner eller sociala positioner i sociala prak-
tiker. Enligt Ernesto Laclau och Chantal Mouffe är “subjektspositioner” 
diskursiva, det vill säga varje subjektsposition är en diskursiv position127 
vilket gör det möjligt att undersöka det fragmenterade subjektet utifrån diffe-
rentierade positioner i olika diskurser. I Laclaus och Mouffes syn på subjek-
tet uppfattas subjektet inte som ”suveränt” utan som bestämt av diskurser.128 
Denna diskursbundna subjektsuppfattning är i linje med poststrukturalismen, 
till exempel Althussers teorier. Althusser betraktar människor som passiva 
ideologiska subjekt och underkänner därmed människors handlingsmöjlighe-
ter.129 
                               
125 Goffman 1974:101–103. 
126 Berger & Luckmann 1998:92. 
127 Laclau & Mouffe 1985:115. 
128 Winther Jørgensen & Philips 2000:49. 
129 Winther Jørgensen & Philips 2000:80. 
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Hur kan dessa subjektspositioner tolkas i organisatoriska sammanhang? 
Här behövs det dels en utvidgning i fenomenet subjekt mot ett mer allmänt 
fenomen där aktörer är ”delvis människa, delvis organisation”, dels den sam-
tidiga existensen av framträdande eller handlande på olika arenor med diffe-
rentierade positioner. Det innebär att inte bara aktörer är fragmenterade, utan 
även sociala handlingsfält.130 Det vill säga: aktörer handlar i en mångfald av 
sociala fält med en mångfald av positioner vilka även kan tolkas som olika 
identiteter. 

III 

Möjligheter till makt och inflytande är en av de aspekter som har stor bety-
delse för det som förekommer mellan kommunicerande aktörer. Det är 
mycket tydligt att det finns stora skillnader i möjligheter till makt och infly-
tande mellan aktörer som handlar på olika arenor i interetniska miljöer. Ef-
tersom det finns olika aspekter som har och kan ha betydelse för kommuni-
cerande parters möjligheter till makt och inflytande, är det viktigt att ha ett 
bredare perspektiv även om den ena eller den andra aspekten kan väga tyng-
re i ett eller annat sammanhang över tid. 

I detta avseende anser jag att ansatser om politiska möjlighe-
ter/möjlighetsstrukturer, ansatsen terrängförhållanden och maktresursansat-
sen är intressanta och de kan därför bidra till fördjupade kunskaper om bety-
delsen av makt- och inflytandemöjligheter för det som förekommer i relatio-
ner mellan olika aktörer. 

Sidney Tarrow skriver i sin senaste definition av begreppet politisk möj-
lighet att med politisk möjlighet menar han “dimensions of the political envi-
ronment that provide incentives for collective action by affecting people´s 
expectations for success or failure”131 Det är en omformulering av hans tidi-
gare definition av politisk möjlighetsstruktur som innebär “dimensions of the 
political environment that provide incentives for people to undertake collec-
tive action by affecting their expectations for success or failure”.132 I sitt 
argument för denna nya omformulering hänvisar Tarrow till sin tidigare och 
en del andras användning av termen ”struktur” för att karakterisera politiska 
möjligheter och skriver att ”most opportunities and constraints are situatio-
nal, and cannot compensate for long for weakness in cultural, ideological, 
and organizational resources”.133  

                               
130 Från sin diskussion om arenor av interorganisatoriska relationer drar Joseph Galaskiewicz 
slutsatsen att organisationer handlar i olika handlingsarenor i samma tid (Galaskiewicz 
1985:299) vilket kan relateras till denna mångfald av positioner och identiteter. 
131 Tarrow 1998:76–77. 
132 Tarrow 1994:85. 
133 Tarrow 1998:77. 
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Om dimensioner av politiska möjlighetsstrukturer har det funnits två 
grundläggande kategoriseringar vilka anses vara typiska för den amerikanska 
respektive för den europeiska kontexten.134 Den första kategoriseringen, som 
anses vara typisk den amerikanska kontexten, är Tarrows indelning och den 
består av fem dimensioner i den senare versionen jämfört med fyra dimen-
sioner i den tidigare versionen. Dessa fem dimensioner, som har omformule-
rats från utvecklingen som ledde till Sovjetunionens fall, är: öppning för nya 
aktörers tillträde för delaktighet, tecken på politisk omvärdering inom politi-
ken, framträdande av allierade krafter med inflytande, uppstående splitt-
ringar inom eliten, och avtagande i statens kapacitet eller vilja att under-
trycka.135 Den andra kategoriseringen, som anses vara typisk för den europe-
iska kontexten, är den indelning gjord av Hanspeter Kriesi m.fl. Denna kate-
gorisering består av fyra komponenter: nationella politiska strukturer, 
formella institutionella strukturer av politiska system, rådande informella 
strategier, och alliansstrukturer.136 

Eftersom jag är intresserad av att fokusera på möjligheter till makt och in-
flytande i kommunikativa sammanhang, blir dels delar av dessa kategorier 
om politiska möjligheter/möjlighetsstrukturer, dels Tarrows nya definition 
av begreppet politisk möjlighet intressanta att ha som inspirationskällor för 
vidare analys. Speciellt öppnar den förändring, som Tarrow har gjort med 
tanke på möjligheters egenskaper, vägen till att gå bortom strukturer när det 
gäller möjligheter och hinder.  

I sin ansats om terrängförhållanden ser Göran Ahrne organisationernas 
omgivning som en terräng vilken även har en del paralleller med Tarrows 
resonemang om politiska möjlighetsstrukturer. Enligt Ahrne börjar en orga-
nisations omgivning vid dess gräns, men gränser dras inte i ett tomrum, utan 
det finns en specifik miljö organisationerna emellan. Det är denna specifika 
miljö med sina specifika förhållanden som kallas för terräng vilken gör möj-
ligt dels att se på och förstå omgivningen som bestående av ett flertal olika 
komponenter eller förhållanden i olika kombinationer, dels att beskriva or-
ganisationers verksamhet mer konkret. I denna ansats räknas även olika so-
ciala processer som terrängförhållanden.137 

Det som är mest intressant med ansatsen om terrängförhållanden, när det 
gäller möjligheter till makt och inflytande som aktörer innehar i interetniska 
relationer, är att förutsättningar för möjligheter och hinder kan variera från 
                               
134 Koopmans & Statham (ed.). 2000:33. Michele Micheletti skiljer mellan pluralistiska och 
korporativistiska politiska möjlighetsstrukturer. I pluralistiska politiska möjlighetsstrukturer 
ger man stöd i princip till alla organisationer som sysslar med vissa frågor, medan man i 
korporativistiska politiska möjlighetsstrukturer ger stöd till de statligt sanktionerade organisa-
tionerna (Micheletti 1994:39). 
135 Tarrow 1998:76–80. De första fyra dimensionerna är samma som i den tidigare versionen 
som bestod av enbart dessa fyra (Tarrow 1994:85–89). Den femte dimensionen är helt ny i 
den senare versionen av kategorisering av politiska möjlighetsstrukturer.  
136 Kriesi m.fl. 1995:xii–xvii 
137 Ahrne 1989:75–77. 
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en terräng till en annan, vilket har stor betydelse för en nyanserad bild av 
möjligheter och hinder utan att dessa förhållanden tas för givna. 

I den ansats som kallas maktresursansatsen utgår Walter Korpi från makt-
resurser, som utgör basen för maktutövning snarare än själva utövningen av 
makt. Fördelningen av maktresurser mellan aktörer är utgångspunkten. I 
denna ansats har Korpi ambitionen att komplettera den kausala förklarings-
modellen med den finala förklaringsmodellen. Genom detta vill Korpi klar-
göra en del av de komplexa sambanden mellan makt och konflikt. En annan 
central aspekt i denna ansats är att man försöker belysa de dolda och indirek-
ta konsekvenserna vid sidan av de öppna konflikterna.  Maktresursansatsen 
visar också på det ömsesidiga beroendet i valet, där vars och ens beslut är 
beroende av allas beslut. Enligt denna ansats är öppna konflikter toppen av 
isberget och den viktigaste delen av maktutövningen sker inte genom öppna 
konflikter utan under ytan138, vilken jag anser är en viktig aspekt hos det som 
förekommer i etniska och transetniska miljöer. 

Maktresursansatsen som inspirationskälla ger en viss möjlighet till att fo-
kusera på relationer mellan de situationer som invandrare från olika nationa-
liteter lever i och de resurser som de har. Tillgång till och aktivt deltagande i 
olika delar av samhället, samt grad av inflytande i utformning och utförande 
av politiken, kan studeras genom resurser i relation till denna ansats. Det 
finns en del andra faktorer som påverkar ens resurser i ett samhälle, men den 
som är utmärkande för situationer, där invandrarskap eller etnicitet utgör en 
viktig aspekt, är den snedfördelning av maktresurser som förorsakats av att 
individen är invandrare eller har en annan etnisk bakgrund. 

Som resonemangen om de inspirerande ansatserna visar finns det nära re-
lationer mellan dem. Exempelvis har möjlighetsstrukturer betydelse både för 
aktörernas resurser och för terrängförhållanden, medan terrängförhållanden 
kan räknas både som möjlighetsförhållanden och resurser. Därför anser jag 
att vi utifrån dessa ansatser kan se på de interagerande aktörernas möjlighe-
ter till makt och inflytande med ett bredare och mer nyanserat perspektiv i 
mina fallstudier. Dessa inspirationskällor tillsammans innehåller en grund-
läggande fokus som kan bidra till fördjupade kunskaper om, inte bara pro-
blem relaterade till etnisk stratifiering, etniska hierarkier, etnisk diskrimine-
ring, etnisk maktordning och etnosocialitet139, utan även problem som kan ha 
kopplingar till andra aspekter såsom social klass, kön, regional tillhörighet, 
organisatoriska traditioner, relationer till hemlandet, invandringsskäl, vistel-
setid, partipolitiskt val, religion och att befinna sig ”på rätt plats vid rätt till-
fälle”. Det betyder inte att dessa aspekter väger lika ”tungt”, utan ett per-
spektiv som kan skapa möjligheter till att gå längre än exempelvis klass-, 
genus- och etniskt perspektiv, även om de här tre perspektiven utgör tre 

                               
138 Korpi 1987. 
139 Lange & Westin. 1981, Lappalainen 2005, Sjögren 2000, Knocke, Drejhammar, Gonäs & 
Isaksson 2003. 
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grundläggande pelare för makt- och inflytanderelationer i många samhälls-
områden.   

Det gör i sin tur att det blir möjligt att komma ifrån över- eller underbeto-
ningar av det ena eller det andra problemet på bekostnad av övriga problem. 
Exempelvis kan det vara så att två människor från en och samma etniska 
grupp kan ha olika upplevelser och erfarenheter av möjligheter och hinder på 
grund av aspekter såsom invandringsskäl eller partipolitiskt val, eller männi-
skor från olika etniska grupper kan ha liknande upplevelser och erfarenheter 
av möjligheter och hinder på grund av en del andra aspekter.  

IV 

Även om det finns olika uppfattningar om på vilket sätt och på vilken nivå 
invandrarorganisationer kan bidra till integrationsprocesser, visar forskning-
en om internationell migration och etniska relationer att etniska- och transet-
niska invandrarorganisationer har varit med i integrationsprocesser även om 
de invandrings- och integrationspolitiska diskurserna har varierat från ett 
land till ett annat under olika perioder. Utifrån sin undersökning bland ryska 
invandrare i Amerika skrev Robert E. Park redan 1920 att invandrarorganisa-
tioner förkroppsligade invandrarnas nya behov och nya idéer.140 Park anses 
vara den första sociolog som tillkännagav att etniska organisationer var indi-
katorer på invandrarnas anpassning och etnicitet i det nya samhället.141    

Organisationerna har varit bland de aktörer som antagits bidra till sociala 
relationer inom och över etniska gränser. Med varierande funktioner och 
identiteter har invandrarorganisationer fungerat som band mellan människor 
med invandrarbakgrund, mellan dessa människor och befolkningen i övrigt i 
invandringsländer, samt mellan människor med invandrarbakgrund och ur-
sprungsländer i en internationell kontext.142 Dessa organisationer har diskute-
rats även som kanaler för invandrares deltagande och inflytande i det civila 
samhället143, vilket är en integrerande aspekt. Både de befintliga dokumenten 
och intervjuerna i mina fallstudier bekräftar den positiva inverkan som in-
vandrarorganisationerna har åstadkommit i integrationsprocesser, även om 
det alltid har funnits en del kritiska röster. 

Men dessa organisatoriska funktioner i integrationsprocesser är inte pro-
blemfria. Karin Borevi identifierar exempelvis två spänningar som har bety-
delse för invandrarorganisationers roll för integrationsprocesser i den statliga 

                               
140 Park 1920:134–135. 
141 Hein 1997:279. 
142 Se Bäck 1983 och 1989, Jaakkola 1983 och 1989, Schierup 1991, Wingborg 1999, Borevi 
2004, Emami 2003, Hosseini-Kaladjahi 2002, Mikkelsen 2003a och 2003b, Rex m.fl. (ed.) 
1987, Jenkins (ed.) 1988 och Layton-Henry 1990 för en bild av invandrarorganisationernas 
betydelse för integration. 
143 Dahlstedt 2000:41. 
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diskursen om integrationspolitiken i Sverige. Den ena handlar om spänning-
en mellan etnos och demos och den andra om spänningen mellan styrning 
och autonomi. Etnos är den roll som invandrarnas organisationer anses spela 
för sammanhållningen i den egna etniska gruppen och demos är rollen för 
den övergripande medborgargemenskapen. Spänningen mellan styrning och 
autonomi anses vara en del av folkrörelsepolitiken och är inte specifik för 
invandrarorganisationer.144 

Borevi drar paralleller mellan sitt resonemang om etnos och demos och 
Robert D. Putnams resonemang om socialt kapital som fungerar samman-
bindande å ena sidan och socialt kapital som fungerar överbryggande å andra 
sidan.145 Av alla dimensioner längs vilka det sociala kapitalets former skiftar 
är distinktionen mellan den sammanbindande (”exkluderande”) och den 
överbryggande (”inkluderande”) den viktigaste, enligt Putnam. Putnam skri-
ver vidare att vissa former är frivilligt eller ofrivilligt inåtblickande och för-
stärker sammanbindande identiteter och homogena grupper. Etniska sam-
manslutningar, läsecirklar bestående av kvinnor i en viss religiös sekt och 
luxuösa golfklubbar ges av Putnam som exempel på sammanbindande soci-
alt kapital. Andra nätverk är utåtblickande och omfattar människor tvärs över 
olika sociala skiljeliner, enligt Putnam och ger medborgarrättsrörelsen, 
många ungdomsföreningar engagerade i samhällsnyttigt arbete och ekume-
niska religiösa organisationer som exempel på överbryggande socialt kapi-
tal.146 

Enligt Borevis och Putnams resonemang har demos som politiskt mål pa-
ralleller med socialt kapital som överbryggande, medan etnos som politiskt 
mål har paralleller med socialt kapital som sammanbindande.147 Men Borevi 
gör två invändningar mot påståendet att det överbryggande sociala kapitalet 
är överlägset det sammanbindande ur ett integrationspolitiskt perspektiv, 
vilket fortfarande är ett aktuellt ämne i dagens diskussioner om ”integra-
tionsbefrämjande” aktiviteter av invandrarorganisationer. För det första kan 
man, enligt Borevi, hävda att det ligger ett värde i att medlemmar av etniska 
minoriteter ges möjlighet att bevara och utveckla en intern sammanhållning i 
den egna gruppen, det vill säga ägna sig åt det slags sammanhållande kon-
takter som med Putnams resonemang betraktas som potentiellt skadliga för 
demokratin. För det andra kan man, enligt Borevi, påpeka att det samman-
bindande sociala kapitalet är minst lika viktigt för demokratin som det över-
bryggande, nämligen genom att främja medborgarnas förmåga att mobilisera 
sig och göra sina röster hörda. Dessa invändningar leder fram till slutsatsen 
att båda typer av socialt kapital har ett centralt värde, men att det kan vara 
svårt att förena dem, skriver Borevi.148 
                               
144 Borevi 2002 och 2004. 
145 Borevi 2004:33–36. 
146 Putnam 2001:22. 
147 Borevi 2004:33–36. 
148 Borevi 2004:34. 
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Etnos eller det sammanbindande sociala kapitalets betydelse för integra-
tion har paralleller med Aleksandra Ålunds och Carl-Ulrik Schierups anta-
ganden om den ”lokala” offentlighetens eller den ”interna” integrationens 
betydelse för integration i det större samhället. ”Vardagslivets kultur” som 
växer fram bland invandrare i den lokala offentligheten och den interna in-
tegrationen kan bli viktiga integrationsfaktorer, enligt dessa antaganden.149 

En förening kan, enligt Bo Bengtsson som diskuterar föreningarnas bety-
delse för politisk integration, stärka medlemmarnas politiska makt genom 
olika mekanismer. Den ena mekanismen är den kollektiva där föreningen 
driver sina medlemmars politiska intresse. Den andra mekanismen är den 
individuella där ett brett politiskt engagemang, en skolning av medborgarna i 
demokratiska beslutsprocesser och en allmän folkbildning kan bli möjliga 
bieffekter av föreningsengagemang. Denna mekanism antas ha kopplingar 
till både folkrörelsens syn på föreningar som skolor i demokrati och social-
kapitaldiskursens tilltro till föreningslivets nätverk och interaktion för att 
bygga upp ömsesidig tillit. Vad gäller den kollektiva mekanismen nämner 
Bengtsson två vägar till politisk integration. Den ena innebär att personer 
med utländsk bakgrund kan dra nytta av befintliga ”svenska” eller ”generel-
la” organisationers maktposition, medan den andra handlar om möjligheten 
att påverka politiken genom sina egna föreningar, uppbyggda på etnisk bak-
grund. Det finns motsvarande två vägar även för den individuella mekanis-
men. Träning i demokrati, uppbyggnad av nätverk, rekrytering till politiska 
aktiviteter och utveckling av ömsesidig tillit kan ske både genom ”traditio-
nella inhemska föreningar” och invandrarnas egna organisationer och det 
kan tolkas som två olika vägar till politisk integration.150 

Borevis genomgång av den statliga invandrar- och integrationspolitiska 
diskursen, Bengtssons resonemang kring vägar till politisk integration och 
socialkapitaldiskursen av Putnam visar att organisationer bildade av personer 
med etnisk bakgrund har och kan ha viktiga roller för invandrargruppers 
relationer till andra grupper och till samhället i övrigt, oavsett om det skiftar 
mellan etnos och demos eller mellan sammanbindande och överbryggande 
aspekter i själva organiserandet.                 

V 

Kriterier eller indikatorer som kopplas till integration varierar och det finns 
fortfarande inte någon allmängiltig definition av begreppet integration som 
de flesta forskare är överens om. I samhällsvetenskaper har begreppet integ-
ration använts för att undersöka sambandet mellan olika enheter i relativt 
komplexa områden. Inom sociologin har detta begrepp en lika lång historia 

                               
149 Schierup & Ålund 1986, Schierup 1987a och 1987b. 
150 Bengtsson 2004a:13–16. 
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som disciplinen själv. Emile Durkheims användning av social integration 
som baseras på arbetsfördelning och specialisering151 är ett exempel på detta. 

Inställningen till etniska, kulturella och religiösa identiteter under föränd-
ringsprocesser är en av de tidiga aspekterna inom forskningen kring integra-
tion. Att förändras genom relationer med varandra utan att förlora sin egen 
identitet, och rätten att vara olik så länge olikheter inte leder till dominans 
eller splittring, antas vara en av de viktigaste slutsatserna angående de tidiga 
integrationsprocesserna i USA, där invandrarna varken har blivit assimilera-
de eller absorberade som man tänkte från början.152 

Milton Gordons undersökning av etniska relationer i 1960-talets USA har 
varit ett av de pionjärarbeten som har påverkat senare studier. I sin under-
sökning delade Gordon in assimilationen i sju processer såsom kulturell, 
strukturell, familje-, identitets-, attityds-, beteende- och medborgerlig assimi-
lation.153 

Integration har även uppfattats som ett steg som följer efter assimilation. I 
en av sina artiklar på 1960-talet diskuterar Edmund Dahlström relationer 
mellan majoritet och minoritet i det moderna samhället och skriver att ”ter-
men assimilation får beteckna en tendens hos medlemmarna i en minoritet 
att förlora sin etniska identitet och överflytta sin känsla av samhörighet och 
identitet från minoritetsgruppen till storsamhället. Då den etniska gruppen 
totalt desegregeras och förlorar sin kulturella särart och sin etniska identitet 
sker integration.”154 

Ett mångkulturellt samhälle måste hitta en plats för både mångfald och 
lika möjligheter, enligt John Rex. Rex skriver vidare att betoning på den 
första aspekten utan hänsyn till den andra kan leda till segregation, ojämlik-
het och differentierad inkorporering medan betoning på den andra aspekten 
på bekostnad av den första kan leda till en auktoritär form av assimilation. 
Enligt Rex står båda dessa i konflikt med idealet hos det mångkulturella 
samhället.155 

Inriktningen av integrationen är en annan aspekt som har behandlats i in-
vandringsforskning. Enligt Carl-Ulrik Schierup156 finns det en tendens i dessa 
studier att ensidigt inrikta sig på invandrare som råmaterial för integration 
och rangordna olika invandrargrupper efter benägenhet och kapacitet att 
”integreras”. Därför blir ”integrationen” ett självuppfyllande paradigm: den 
motverkar en seriös beskrivning och förståelse av alternativa kulturella och 
sociala anpassningsmodeller eller klassificerar dessa anpassningsmodeller 
under beteckningen ”avvikande beteende”. 

                               
151 Durkheim 1964. 
152 William Bernard, ”The Integration of Immigrants in the United States” (1956) citerad i 
Gordon 1964:68. 
153 Gordon 1964:70–71. 
154 Dahlström 1967:5. 
155 Rex 1996:27–28. 
156 Schierup 1987b:6. 
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Förändringsfaser i invandrares agerande i ett mottagarland kan relateras 
till processer vilka kan leda till bland annat segregation och assimilation. 
Enligt Aleksandra Ålund157 kan kontrasten som uppstår bland annat på grund 
av den kulturella distansen mellan invandrare och infödda leda till en föränd-
ring vilken hon delar in i tre faser: förstärkt traditionell socialisation, desoci-
alisation (nya värden tränger undan de gamla) och resocialisation (en ny 
social och kulturell identitet växer fram). Enligt Ålund genomgår nästan alla 
invandrargrupper den första fasen under olika tidsperioder och de andra två 
kan variera beroende på invandrares bakgrund. 

Integration tas även som en av de varierande anpassningsstrategier som, 
enligt Kristi Kuusela, påverkas av invandrarnas bakgrund, klass, etnicitet, 
majoritetssamhällets strukturella villkor och lokala förhållanden i samver-
kan. Kuusela skriver vidare att integration som anpassningsstrategi innebär 
att invandrarna kommer in i samhället och blir en del av samhällets helhet. 
De får jämlika möjligheter i samhället och samtidigt får de möjlighet att 
behålla sin egen kultur och kulturella identitet. ”I integrationen får invand-
rarna möjligheter att bli mångkulturella och känna identifikation och tillhö-
righet med både svenskar och människor i den egna etniska gruppen”158, 
anser Kuusela. Integration diskuteras även som en fråga om ett ömsesidigt 
förändrat förhållningssätt.159 

Med olika termer för integration syftar man på olika aspekter av en kom-
plex och heterogen process som leder till alltmer likvärdiga och jämlika vill-
kor i relationer mellan individer som har olika etniska bakgrunder, enligt 
Jose Alberto Diaz.160 Diaz delar in integrationen i tre huvuddimensioner; 
strukturell, social och politisk integration baserad på den tyska handlingsteo-
retiska traditionens förespråkare Hartmut Esser.161 Kontextuella faktorer 
såsom möjlighet, hinder och alternativ samt individuella faktorer såsom mo-
tivation, kognition, attribution och motstånd antas utgöra grunden för in-
vandrares relationer till ett samhälle, enligt Essers synsätt.162 

Talcott Parsons indelning av ekonomiska, sociala, kulturella och politiska 
arenor av social realitet har också tagits som utgångspunkt för dimensioner 
av integration. Hassan Hosseini-Kaladjahi delar in integrationen i tre dimen-
sioner som ekonomisk, kulturell och social integration baserade på tre av 
Parsons nämnda arenor. Hosseini-Kaladjahi utesluter den politiska aspekten 
från sin studie på grund av bland annat brist på information om denna i det 
empiriska materialet.163 

                               
157 Ålund 1978: 98–101 (del 2). 
158 Kuusela 1993:34. 
159 Kuusela 1993:97. 
160 Diaz 1996:73. 
161 Diaz 1993:71–75. 
162 Diaz 1993:64–65. 
163 Hosseini-Kaladjahi 1997:15–16. 
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En generösare medborgarskapslagstiftning som mer uttalat bygger på reg-
lerna om mänskliga rättigheter, anser Lena Södergran164, efter en kritisk dis-
kussion om olika uppfattningar om integration och dess genomförande, kan 
vara ett viktigt steg bland många i fortsatta processer vilka kan leda till att 
invandrare och flyktingar lättare finner sig till rätta i det svenska samhället. 
Enligt henne är integration ”en process där hela samhället ingår i ett samspel 
i syfte att uppnå ett förhållande där alla invånare har ett relativt väl funge-
rande privat- och arbetsliv, samt upplever och har delaktighet och medansvar 
i samhällslivet.”165 Vidare skriver hon, i en av de tre studier som ingår i av-
handlingen, att ”integrationspolitiken skiljer sig från invandrarpolitiken på så 
sätt att den istället för att främst behandla frågor som rör invandrares och 
flyktingars integrationsmöjligheter även behandlar frågor som rör hela sam-
hället.”166 

Det som är intressant i alla dessa perspektiv på integration som begrepp 
och socialt fenomen är betydelsen av de inbäddade perspektiven på samhäl-
let för respektive resonemangs form och innehåll. Exempelvis frågan ”vem 
skall integreras till vad?” har nära kopplingar till vad man menar med sam-
hället i fråga: Skall alla berörda, det vill säga både infödda och invandrare, 
integrera sig till det nya pluralistiska samhället eller bara invandrare trots att 
denna integrering kan ske på olika nivåer för majoritetsbefolkning respektive 
andra etniska eller kulturella grupper? Här blir samhällssynen, det vill säga 
om samhället i fråga uppfattas som pluralistiskt eller inte, ytterst viktig vilket 
i sin tur har en stor betydelse för uppfattning om integration. Om samhället i 
fråga uppfattas som ett samhälle med kulturell och etnisk mångfald eller ett 
samhälle med ”värdar” och ”gäster” 167, påverkar den ena eller den andra 
föreställningen synen på integration. 

* * * 

Som framgår av resonemanget ovan har jag valt flera teorier, ansatser och 
övriga teoretiska arbeten inom ramen för respektive socialt fenomen som 
anses utgöra en central aspekt för de interetniska förhållandena jag undersö-
                               
164 Södergran 2000:58. 
165 Södergran 2000:2, n.8. 
166 Studie 3: Återvandringsproblematiken och svensk integrationspolitik, 1998:49, n.6, i Sö-
dergran 2000. 
167 Begrepp som värdfolk (Swedner 1967:200) eller värdsamhälle (Lange 1991:226 och Diaz 
1993:17) förekommer i invandringsforskning. Swedner, Lange och Diaz är bara tre av de 
forskare som har använt dessa begrepp. Jag anser att sådana begrepp kan användas i början av 
ett flyktingsmottagande, men efter en viss vistelsetid kan det vara så att dessa benämningar 
inte längre är tillämpliga begrepp eftersom de byggs på positionerna värd respektive gäst, 
med andra ord infödda som värdar och invandrare som gäster. Jag tycker att denna skillnad i 
användningen av begreppet värd bör tas hänsyn till i invandringsforskningen, särskilt när man 
har fokus bland annat på mångfald i samhället och bevarande av sådana egenskaper som 
karakteriserar ett nytt mönster i samhället. 
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ker. I valet av dessa teoretiska arbeten har jag inte haft ambitionen att täcka 
respektive teoretiskt fält eller välja de mest centrala från fälten, utan bland 
dem som jag har gått igenom under arbetets gång har jag valt en del som jag, 
i relation till syftet med avhandlingen, har ansett att de bidrar till fördjupade 
kunskaper om vad som pågår i de fält som jag undersöker. Men det innebär 
däremot inte att det inte finns andra teoretiska arbeten som kan gynna till ett 
sådant syfte. 

När det gäller deras användning i mina tolkningar av och resultaten från 
det empiriska materialet, vill jag säga att jag inte har någon ambition att, på 
ett strikt och explicit sätt, ta med alla teoretiska inspirationskällor som pre-
senteras under respektive socialt fenomen i mina tolkningar av resultaten. 
Även om jag kommer att relatera mina tolkningar av och resultaten från det 
empiriska materialet till de presenterade inspirationskällorna så brett som 
möjligt, ligger deras mest centrala användning i min syn på och reflektioner 
över interetniska relationer på parternas villkor, organisationsaktiva indivi-
ders dubbla involvering i handlande samt möjligheter till makt och inflytan-
de, invandrarorganisationernas integrativa betydelse både för grupper som 
dessa organisationer har sina medlemmar ifrån och för samhället övrigt, 
samhällsperspektivets betydelse för synen på integration i samhällen som 
präglas av etnisk mångfald. I detta avseende har en del av dessa teoretiska 
inspirationskällor fått en formande funktion, som jag skriver om i nästa kapi-
tel, redan för syftet med avhandlingen, medan en del andra har påverkat 
forskningsprocessen från och med att jag har tagit dem som inspirationskälla 
under arbetets gång. 
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3. Tillvägagångssätt och empiriskt material 

 

 

Samhällsvetenskapen påminner om en människa som står mitt i ett kärr på en land-

gång som långsamt sjunker och spikar på en ny landgång. När arbetet är slutfört över-

ger hon den gamla landgången och går över på den nya, som omedelbart börja sjunka, 

och startar arbetet på ännu en landgång. Då och då flyter någon gammal landgång upp 

–ibland är de signerade med namn som Aristoteles, Hobbes, Marx eller Weber– som 

människan prövar att stå på och ibland använder som förebild för den landgång hon 

för tillfället arbetar på. Huruvida landgångarna efter hand blir bättre är tveksamt. 

Ibland står människan upp till halsen i vatten utan att hon alltid förefaller märka det. 

(Lundquist 1998:13) 

 
 
 

 
En forskningsprocess innebär ett kontinuerligt ställningstagande. Från idén 
om ett forskningsprojekt till återberättelsen av det utförda arbetet är den full 
med ställningstaganden. Vetenskaplig verksamhet är på något sätt, i C 
Wright Mills anda, ”det intellektuella hantverket”, som för en forskare inne-
bär dels ett kontinuerligt ställningstagande, dels en förening av yrkesskick-
lighet och personliga livserfarenheter.168 

Med en sådan anda i bakgrunden är mitt metodologiska tillvägagångssätt 
i linje med den metodologiska tendensen som innebär att metodologiska 
överväganden genomsyrar hela forskningsprocessen, till skillnad från exem-
pelvis att uppfatta metodfrågor som en klart avgränsad del av ett forsknings-
sammanhang.169 I ett sådant genomsyrande och iterativt tillvägagångssätt blir 
ämnen som hur man utvecklar forskningsfrågor, hur man ger akt på den so-
ciala verkligheten, vilka vokabulärer som används för att klargöra och tolka 
det som kommer fram i berättelserna från undersökningspersonerna också 
viktiga. Det blir viktigt också att försöka uppnå en viss nivå av systematik 
och logik i behandlingen av ett empiriskt material, exempelvis bestämma 
principer för hur man skall handskas med tvetydigheter och motsägelser i 
intervjuuttalanden, observationer och befintliga dokument. I ett sådant an-
greppssätt är metod inte främst en fråga om ”databehandling” eller mekani-
ken och logistiken i bearbetningen av data, utan den är en reflekterande 
verksamhet där det är centralt att empirin bearbetas med en omsorgsfull 
tolkning av teoretiska, politiska och etiska frågor.170 
                               
168 Mills 1997. 
169 Alvesson & Deetz 2000:11. 
170 Alvesson & Deetz 2000:11. 
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Praktiskt betyder detta också att jag som forskare är med i processen som 
en ”medaktör”171, analyserar vissa saker vid olika faser, väljer och utesluter 
vissa saker vid behov, vilket betyder att jag utför en kontinuerlig analys. Det 
är det som gör att den analys som brukar placeras efter insamling och fram-
kallande av empiriskt material blir ett steg i den kontinuerliga analysen172 
inom ramen för mitt avhandlingsarbete. 

Jag är medveten om att detta angreppssätt även riskerar att fastna i sunt 
förnuftstänkande eller att starkt liera sig med en grupp.173 Öppenhet i forsk-
ningsprocessen kan vara ett sätt att skapa mer utrymme för bearbetning av 
metodologiska frågor. Jag kommer därför att vara så öppen som möjligt om 
forskningsprocessen för att skapa mer utrymme för externa bedömningar om 
vad, hur och varför jag har valt och undersökt det ena eller det andra feno-
menet. 

I det följande avsnittet ger jag, i Mills anda174, ett par personliga inlägg 
om avhandlingsarbetets början och utveckling som har lett till det nuvarande 
syftet, forskningsfrågorna och fallstudierna. Efter att jag har resonerat kring 
grunderna för fallstudie som metod, gör jag kopplingar mellan mina under-
sökningsfall och mer övergripande och återkommande fenomen i relation till 
syftet med avhandlingsarbetet. I avsnittet om empirin beskriver jag de befint-
liga dokument, observationer och intervjuer som utgör mina empiriska käl-
lor. Slutligen redogör jag för en analytisk ram som jag använder i presenta-
tion, analys och tolkning av det empiriska materialet i de kommande kapit-
len. 

                               
171 Alvesson & Deetz 2000:36. 
172 Bryman använder ett liknande resonemang för teoretiskt urval, där urvalet är en kontinuer-
lig process och inte ett avgränsat och speciellt stadium som i fallet av ett sannolikhetsurval 
(Bryman 2002:290–291). 
173 Alvesson & Deetz 2000:36 och Philips & Brown 1993:1568. Detta förhållningssätt till 
metodologiska frågor kan ifrågasättas av exempelvis förespråkare för en ”värderingsfri” 
forskning. Men ”värderingsfrihet” är problematisk inom forskning. Lincoln och Guba 
(2000:169) är kritiska mot den ”värderingsfrihet” som naturalister förespråkar. Enligt Lincoln 
& Guba kommer värderingar in i forskningsprocesser även i undersökningar utförda av natu-
ralister, exempelvis vid val av problem, paradigm, teoretisk referensram, datainsamling, 
kontext och presentationssätt, vilket antas vara ett stöd för det konstruktivistiska antagandet i 
samhällsvetenskapliga discipliner. Becker (1998:13) diskuterar också hur våra föreställningar 
påverkas av de idéer som vi redan har och frågor som vi vill ta itu med. Här bör kanske påpe-
kas att ”även om vi inte skapar en social ’värld’, skapar vi beskrivningar av den” (Bergström 
& Boréus 2000:24), vilket är en viktig distinktion när det gäller diskussionen mellan naturalis-
ter och konstruktivister. Collins (1998:4) resonerar också kring denna distinktion. Enligt 
Collins är även händelser och erfarenheter på sätt och vis konstruerade när de berättas och 
återberättas. En beskrivning av en situation är också en konstruktion, enligt Collins. 
174 Mills 1997:182. 



 55

En resa på landgångar 

Forskning kan metaforiskt, som beskrivs i det inledande citatet, upplevas 
som arbete på landgångar eller som en resa med sina resenärer, resmål, des-
tinationer etc. Speciellt när man har ett längre forskningsprojekt som av-
handling finns det olika aktörer, faser, processer eller dimensioner som är 
sammanvävda med varandra, oavsett man använder den ena eller den andra 
metaforiska förnimmelsen. Det är mycket som händer mellan början och 
slutet. 

Syftet kan vara helt preliminärt eller mycket välformulerat, men det är ett 
av de första stegen som man tar i ett nytt forskningsprojekt. När jag började 
mitt avhandlingsarbete var det preliminära syftet att undersöka relationer 
mellan staten och organisationer bildade av personer med invandrarbak-
grund. Vad som fungerade och inte fungerade i dessa relationer utgjorde min 
huvudfrågeställning. Det fanns många frågor om teoretiska och metodolo-
giska överväganden. Hur skulle frågeställningen besvaras? När och hur skul-
le teorin komma med i bilden? Hur skulle fältarbetet genomföras? På vilket 
sätt skulle teorin och empirin samspelas? Och så vidare. 

Som jag nämner i det inledande kapitlet valde jag en forskningsstrategi 
med kvalitativ inriktning och fallstudie som metod.175 Det var ett val baserat 
på förutsättningar för det ämne som jag avsett studera inom ramen för min 
avhandling. Det fanns ingen tvekan om att intervjuer och observationer kun-
de bidra till fördjupade kunskaper om ämnet, speciellt på grund av mitt in-
tresse att komma åt individuella upplevelser och erfarenheter, men det skulle 
ha varit en ytterligare styrka för studien att exempelvis ta med även en frå-
geundersökning om jag hade haft förutsättningar för och möjligheter till att 
antingen göra egen frågeundersökning eller ha tillgång till tidigare insamlade 
data som var konsekvent för mitt syfte och mina forskningsfrågor. Men tidi-
gare insamlade data, som kunde vara relevant för mitt forskningsintresse, 
saknades då och saknas176 fortfarande. Att göra en egen frågeundersökning 
kräver resurser som jag inte har haft inom ramen för avhandlingsarbetet. 
Dilemmat med bristande förutsättningar för egen frågeundersökning är där-
emot inget nytt, speciellt när man inte är en del av ett bredare projekt eller 
inte har en annan finansiering än forskarutbildningens.      

På grund av föregående sociologistudier hade jag en viss kännedom om 
forskning om invandring och integration. Även om det inte fanns mycket 

                               
175 Med tanke på mitt intresse för att studera samhälleliga fenomen genom specifika fall vill 
jag säga här att detta intresse har sina rötter i tiden långt före mina studier i sociologi. De tre 
undersökningar som jag har gjort före sociologistudierna har en sådan prägel och de har på-
verkat mitt val av fallstudie som metod (Aytar 1991, 1992 och 1995). 
176 Inom ramen för ett pågående projekt vid Uppsala universitet gör man bland annat en un-
dersökning för att bland annat studera invandrarnas föreningsliv i Stockholm. Men det kom-
mer i första hand att användas i ett avhandlingsarbete (Gunnar Myrbergs avhandling) och 
forskningsrapporter inom projektet (Myrberg 2004). 
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forskning om invandrarorganisationer i Sverige fick jag många frågor i hu-
vudet när jag läste det som var tillgängligt. Speciellt bidrog Henry Bäcks177 
och Carl-Ulrik Schierups178 tidiga studier om invandrarorganisationer och 
diskussioner i relation till dessa studier till mitt intresse för möjligheter re-
spektive hinder i interetniska relationer som förekommer i organisatoriska 
sammanhang. Eftersom jag hade en viss kännedom om Kurdiska riksförbun-
dets olika verksamheter hade jag tanken att man kunde missa en hel del när 
det gällde synen på vad invandrarorganisationer kunde bidra till, om man 
inte tog hänsyn till deras varierande aktiviteter och funktioner. Därför var jag 
intresserad av att undersöka dessa ämnen. Avhandlingsarbetet skulle vara en 
möjlighet för mig att kunna göra detta. Eftersom min huvudfrågeställning 
handlade om relationerna mellan staten och invandrarnas riksorganisationer 
behövde jag nya ”sonderingar” i organisationsfältet förutom invandring och 
integration generellt. 

Det dröjde inte länge innan jag började använda två teoretiska ansatser 
och en metodologisk ansats som inledande inspirationskällor för de fält som 
jag tänkt undersöka. Eftersom jag presenterar de två teoretiska ansatserna i 
kapitel 2, skall jag inte redogöra för dem här igen, men den ena teoretiska 
ansatsen var John Foresters tillämpning av Habermas strukturella- och hand-
lingsteorier179 och den andra var Göran Ahrnes ansats om organisatoriska 
kentaurer, eller aktörer som ”delvis människa, delvis organisation”.180 De 
båda ansatserna har bidragit till formandet av det mesta kring insamling och 
bearbetning av empiriskt material och tolkning av det som förekommer i det 
empiriska materialet, även om de har fått sällskap av en del andra inspira-
tionskällor under undersökningens gång. 

Vad var det som bäddade för mitt intresse för dessa empirinära teoretiska 
källor? Det var inte så svårt att se statens stora handlingsutrymme i relatio-
nerna mellan staten och invandrarnas riksorganisationer, men ändå var det 
intressant för mig att även titta på aspekter som kunde fungera som motvikt 
mot asymmetrin i relationerna. Här hade Foresters tillämpning och Ahrnes 
ansats en hel del att bidra till. Utifrån dessa inspirationskällor kunde jag dels 
skilja mellan socialt systematiska/strukturella och socialt ad hoc-mässiga 
möjligheter och hinder på tre olika nivåer som individuella, organisatoriska 
och samhälleliga, dels skilja mellan organisatoriska och mänskliga dimen-
sioner av representationer i mellanorganisatoriska relationer. Det har i sin tur 
lett till en inledande, men mycket preliminär ”arbetstes” att de handlande 
aktörernas positioner i relationerna inte var helt låsta, vilket i sin tur kunde 
tolkas som att möjligheter till en relativt fri och demokratisk relation kunde 
utvidgas även under asymmetriska förutsättningar. 

                               
177 Bäck 1983. 
178 Schierup 1991. 
179 Forester 1989. 
180 Ahrne 1993:62–63. 
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Att ha dessa två teoretiska inspirationskällor och en så kallad arbetstes i 
ett mycket tidigt skede av arbetet utan att avgränsa det fortsatta forsknings-
arbetet med dem och vara öppen för nya inspirationskällor anser jag vara 
varken deduktion eller induktion. Detta tillvägagångssätt har däremot paral-
leller med ”abduktion”, ”adaptive theory” och ”sicksackande”. 

Abduktion anses vara ett slags kombination av induktiva och deduktiva 
angreppssätt och genom att ”under processens gång utvecklas dels det empi-
riska tillämpningsområdet successivt, dels justeras och förefinnas även teorin 
(dvs det föreslagna övergripande mönstret)” tillförs också nya moment i 
forskningsprocessen.181 Med ”adaptive theory” menas ett angreppssätt lik-
nande abduktion och det ständiga samspelet mellan teori och empiri är ka-
rakteriserande för detta metodologiska angreppssätt. Dimensioner såsom 
deduktiv respektive induktiv, teorifokus respektive empirifokus, teoritestan-
de respektive teorigenererande, epistemologi respektive ontologi anses, en-
ligt ”adaptive theory”, utgöra motpoler av kontinuum där man kan använda 
respektive kontinuum på ett maximalt sätt beroende på forskningsprocessens 
utveckling.182 Sicksackande innebär ett kontinuerligt samspel mellan teori, 
empiri och analys. Inledande teoretiska utgångspunkter eller inspirationskäl-
lor bidrar till skapande av det empiriska materialet. Dessa teoretiska ut-
gångspunkter eller inspirationskällor analyseras i ljuset av empirin, precis 
som empirin analyseras i ljuset av teorin. I detta kontinuerliga samspel kan 
det vara så att delar av teorier överges, rekonstrueras eller nya teoretiska 
utgångspunkter förs in i samspelet.183    

En specifik inriktning som kallas både djuphermeneutik184 och kritisk 
hermeneutik185 är den metodologiska ansatsen som jag har haft som en inspi-
rationskälla redan i de första inledande faserna av avhandlingsarbetet. Inrikt-
ningen ansåg jag vara intressant för mina fall på grund av dess trefasmodell: 
socialhistorisk analys, formell eller diskursiv analys och tolk-
ning/omtolkning.186 Socialhistorisk analys har ambitionen att rekonstruera de 
sociala och historiska förutsättningarna för produktionen, cirkulationen och 
mottagandet av symboliska former, det vill säga aktörernas handlande, utta-
landen och texter. Inom ramen för denna analys tar man hänsyn till spatiala- 
och temporala miljöer i vilka symboliska former produceras och mottas, 
interaktionsfält där symboliska former är positionerade, sociala institutioner 

                               
181 Alvesson & Sköldberg 1994:42.  
182 Layder 1998:10 och 132–133.  
183 Aspers 2006:102. 
184 Thompson 1990. 
185 Philips och Brown 1993. I resten av avhandlingen använder jag benämningen kritisk her-
meneutik för denna hermeneutiska inriktning.  
186 Thompson 1990:281. Philips och Brown undersöker däremot dessa tre faser genom fem 
karakteristiska aspekter av texter vilka sammanfattas från Thompsons resonemang kring 
”structural-symbolic conception of culture”. Dessa aspekter är intentionella, referentiella, 
kontextuella, konventionella och strukturella. De första tre aspekterna relateras till socialhisto-
risk analys, medan de sista två till formell eller diskursanalys (Philips & Brown 1993:1554). 
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som ger form till interaktionsfält genom att skapa en rangordning av positio-
ner och banor samt social struktur, som till skillnad från sociala institutioner, 
fokuserar på mer stabila asymmetrier, skillnader och uppdelningar och slut-
ligen tekniska överföringsmedier av symboliska former.187 

Att explicitgöra de karakteristiska dragen av symboliska former utgör 
syftet med formell eller diskursiv analys i denna hermeneutiska analysmo-
dell. Det finns en hel del text- och diskursanalytiska verktyg som kan använ-
das vid genomförande av formell eller diskursanalys.188 Dessa två faser, det 
vill säga socialhistorisk och formell eller diskursanalys av empiriskt material 
bäddar för tolkning/omtolkning som har som syfte att skapa mer förståelse 
av symboliska former som handlande, uttalande och texter. Det som görs i 
denna fas är en reflexiv tolkning vilken är mer än en summering av de första 
två faserna. Dessa faser bör däremot inte tolkas som diskreta steg av en se-
kventiell metod, utan som analytiskt distinkta dimensioner av en komplex 
tolkningsprocess.189 Faserna anses ingå i en metodologisk referensram som 
gör det möjligt att undersöka symboliska former i olika sammanhang utan att 
hamna i ”internalism” eller ”reductionism”.190              

Fältarbetet tog fart med dessa inledande teoretiska och metodologiska in-
spirationskällor.191 Eftersom relationer mellan staten och organisationer som 
forskningsämne var brett och det fanns ett femtiotal statsbidragsberättigade 
invandrarorganisationer som mer eller mindre var med i dessa relationer, 
började jag med mina ”sonderingar” om vad som pågått i fältet för att göra 
avgränsningar. I detta skede hade jag en del gemensamt med ”malmletare” 
som forskarroll, där man är som forskare uppfattar kunskapen som en be-
gravd metall och bringar den värdefulla metallen i dagen. ”Dyrbara” fakta 

                               
187 Thompson 1990:282–283. Ursprungligen har denna inriktning utvecklats från Paul Ricoe-
urs hermeneutiska fenomenologi som utgår från att tolkning är en dialektisk process (Philips 
och Brown 1993) En av de centrala aspekterna av denna hermeneutiska inriktning är ”läs-
ningens sanna bestämmelse” (Ricoeur 1993:53) Enligt denna läsning stannar läsaren inte vid 
textens ”oavgjordhet” som karakteriseras av att betrakta texten som text utan värld och utan 
författare. Läsaren går vidare för att upphäva textens oavgjordhet, fullborda texten i talet och 
föra den tillbaka till den levande interaktionen (Ricoeur 1993:44). 
188 Thompson 1990:281 Möjligheter för olika analysverktyg är stora inom ramen för formell 
eller diskursanalys. Exempelvis finns det åtta inriktningar bara inom kritisk diskursanalys 
(Fairclough & Wodak 1997:262–268): fransk diskursanalys (t ex Michel Pécheux, Louis 
Alhusser och Michel Foucault), kritisk lingvistik (t ex Roger Fowler, Gunther Kress, Bob 
Hodge), social semiotik (t ex Gunther Kress och Theo van Leeuwen), sociokulturell föränd-
ring och förändring i diskurs (t ex Fairclough), sociokognitiva studier (t ex Teun A. van Dijk), 
diskurshistorisk metod (t ex Ruth Wodak), läsanalys (t ex Utz Maas) och Duisburgskolan (t ex 
Siegfried Jäger). 
189 Thompson 1990:280–281.  
190 Thompson 1990:291. Här vill jag påpeka att Thompsons indelning av faser har paralleller 
med Bourdieus indelning av tolkningsvägar utvecklade ur kritiken av Michel Foucault och 
kritisk teori (Bourdieu 1995:50–55), Barbara Hobsons analysram över ”claims” och ”frames” 
i kampen för erkännande med genusperspektiv (Hobson 2003:64–68) och Norman Fairc-
loughs tre dimensionella kritiska diskursanalys (Fairclough 1992:73–86). 
191 I samband med dessa inspirationskällor skrev jag ett konferenspaper (Aytar 2003). 
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och meningar ”renas” genom att föras över från muntlig till skriftlig form.192 
Då var bibliotek, organisationernas och en del personers arkiv och samtal 
med organisationernas representanter som mina ”malmklumpar”. Att upp-
täcka eller att få fram ”sanningar” var ett tydligt inslag i mitt förhållningssätt 
till mina ”malmklumpar” under den inledande fasen. 

Mina preliminära sonderingar visade att det funnits två organiserade for-
mer av relationer mellan staten och invandrarorganisationer som varit domi-
nerande. Den ena formen var det råd som inrättades under namnet Invandrar-
rådet år 1975 och senast kallades Regeringens råd för etnisk jämlikhet och 
integration (regeringens råd).193 Detta råd har varit ett centralt politiskt organ 
som har existerat i olika former sedan det inrättades. Den andra formen av 
relationer mellan staten och invandrarorganisationer var de olika samråds-
grupperna hos dåvarande Statens invandrarverk (SIV) och dess ersättare i 
integrationspolitiska frågor, Integrationsverket.194 Då bestämde jag mig att 
samrådet genom Invandrarrådet och samrådsgrupperna195 på myndighetsnivå 
skulle vara föremål för en av mina fallstudier. Men under avhandlingsarbe-
tets gång bestämde jag mig att avgränsa denna fallstudie med samrådet på 
departementsnivå och använda materialet om samrådet på myndighetsnivå 
som kompletterande vid behov. 

I samband med dessa inledande sonderingar fick jag ett ökat intresse även 
för relationer mellan olika etniska- och transetniska invandrarorganisationer 
som en del av relationer mellan olika invandrargrupper. Samarbetsorgan för 
etniska organisationer i Sverige (SIOS) tillsammans med sina föregångare 
med rötter från 1972 var unikt med avseende på kontinuerliga centrala rela-
tioner mellan invandrarnas riksorganisationer och jag valde detta organ som 
föremål för en annan fallstudie. 

Mina fortsatta ”sonderingar” kring regeringens råd och SIOS tydde på att 
utvecklingen av svensk invandrings- och integrationspolitik hade spelat stor 
roll för vad som hänt i dessa fält. Som en tredje fallstudie valde jag då konti-
nuitet och förändring i svensk invandrings- och integrationspolitik som en 
samling av politiska diskurser över tid. Som en del av detta presenterade jag, 

                               
192 Kvale 1997:11. Kvale beskriver dessa två roller i fråga om intervjuforskning. Jag väljer att 
använda dessa metaforer i mer allmän betydelse, det vill säga i fråga om forskning som hel-
het. 
193 Jag kommer att använda förkortningen ”regeringens råd” eller ”rådet” för Regeringens råd 
för etnisk jämlikhet och integration (även för dess föregångare) i resten av undersökningen 
när de ursprungliga namnen inte anges. 
194 SIV omorganiserades som två verk, Integrationsverket respektive Migrationsverket år 
1999. 
195 På myndighetsnivå har möten med invandrar- och flyktingorganisationer anordnats under 
olika namn såsom expert-, samråds- och samarbetsgrupper. Diskussionsämnena har varit 
inriktade mer på praktiska frågor angående invandring och integration i jämförelse med dag-
ordningen hos rådet på departementsnivå. Efter inrättandet av Integrationsverket har detta 
verk tagit ansvaret för relationer mellan invandrarorganisationer och staten på myndighetsni-
vå. 
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på en konferens, ett papper om kontinuiteten och förändringen i svensk in-
vandrings- och integrationspolitik med fokus på de tillskrivna och själv-
skrivna sociala positionerna.196 Men efter en viss tid uteslöt jag denna fall-
studie från avhandlingsarbetet på grund av dels arbetets omfång, dels beho-
vet av en mer preciserad fokus på relationer i interetniska miljöer.   

Under tiden jag har arbetat med mina fallstudier har jag haft intresse även 
för relationer mellan invandrare och infödda genom sverigespecifika organi-
sationer såsom partier, fackföreningar och övriga frivilligorganisationer. 
Som en del av detta intresse deltog jag, tillsammans med min handledare, 
Göran Ahrne, i en projektförberedelse. Projektet skulle handla om organisa-
tioner, representation och integration i mångfaldens Sverige. Projektansökan 
fick inte anslag i den andra omgången, men ämnet var fortfarande intres-
sant197 för mig när jag slutförde de första två av mina fallstudier. Så har jag, i 
samråd med Ahrne, valt en ny tredje specifik fallstudie om invandrarnas 
delaktighet i sverigespecifika organisationer med fokus på Socialdemokra-
tiska arbetarpartiet och Folkpartiet liberalerna. 

Som valet av fallstudier visar har det preliminära syftet att undersöka re-
lationer mellan staten och invandrarnas riksorganisationer bildade av perso-
ner med invandrarbakgrund förändrats i takt med precisering av fallen för 
mitt avhandlingsarbete och utvidgats till ett intresse för interetniska relatio-
ner i olika fält i samhället.   

Teman relaterade till specifika forskningsfrågor har fått sina mer empiri-
nära former i samband med intervjuerna. Inför intervjuerna har syftet fått sin 
nuvarande form. Under resans gång har jag fastställt de tre kategorier av 
forskningsfrågor som jag presenterade i det inledande kapitlet. Den första 
forskningsfrågan, (”Vilka upplevelser och erfarenheter har organisationsak-
tiva individer av samarbetet, samrådet och delaktigheten i de tre fallen som 
jag har valt att studera?”) besvarar jag huvudsakligen genom de intervju- 
och observationsbaserade avsnitten i kapitlen 4, 5 och 6 om fallstudierna, 
medan den andra (”Vilka aspekter har betydelse för organisationsaktiva 
individers upplevelser och erfarenheter om interetniska relationer i form av 
samarbete, samråd och delaktighet?”) huvudsakligen genom kapitlen 7 och 
9 (och delvis kapitel 8) förutom en del aspekter i kapitlen 4, 5 och 6. Den 
tredje forskningsfrågan (”Hur har interetniska relationer utvecklats i de tre 
fallen genom åren?”) besvarar jag huvudsakligen genom avsnitten om histo-
risk överblick av de undersökta fallen i kapitlen 4, 5 och 6 förutom delar av 
de intervju- observationsbaserade avsnitten i dessa kapitel.  

                               
196 Aytar 2002. 
197 Som resultaten från första och andra fallstudien visar, påpekar även en del representanter 
för staten att man redan från början kunde ”satsa på att få invandrare engagera sig i politiska 
partier” eller att nu är kanske tiden mogen att integrera samrådsformerna i ”de vanliga politis-
ka instanserna”. Sådana uttalanden har ökat mitt intresse för att även titta på dessa organisa-
tioner inom ramen för min avhandling. 
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Denna resa tyder på en utveckling från den forskarroll som malmletare 
till ”resenär” där forskaren uppfattas som en resenär som vandrar genom och 
utforskar olika regioner, strövar fritt omkring, inleder samtal med människor 
och lyssnar på berättelser om deras livsvärldar. Vid hemkomsten komplette-
ras ursprungliga berättelser med resenärens tolkningar och berättas för de 
undersöktas egna landsmän och kanske forskarens vandringskamrater. Resan 
leder kanske inte bara till ny kunskap, även själva resenären kan förändras 
under resans gång.198 

Fallstudie som metod 

Eftersom jag har valt att studera interetniska relationer genom tre utvalda fall 
vill jag först skriva om fallstudien som metod och dess relevans i mitt sam-
manhang innan jag diskuterar mina falls relevans för fältet interetniska rela-
tioner. 

Fallstudien är en av de metoder199 som har fått relativt bred användning 
inom olika forskningstraditioner. Om man följer den klassiska indelningen 
inom forskningen, det vill säga indelningen kvalitativ respektive kvantitativ, 
kan man säga att kvalitativt inriktade fallstudier har varit mer utbredda jäm-
fört med sådana som haft kvantitativ betoning. Enligt Robert K. Yin är fall-
studier en av de fem grundläggande forskningsstrategierna och fallstudier 
passar, enligt Yin, i första hand i situationer där frågor typ ”hur” och ”var-
för” ställs om en aktuell samling av händelser som forskaren har lite eller 
ingen kontroll över.200 

Hur skall man definiera en fallstudie? Det finns olika definitioner av fall-
studier. Yin ger en definition av fallstudier som antas göra det möjligt att 
skilja fallstudier från andra forskningsstrategier: 

 
A case study is an empirical inquiry that: 

• investigates a contemporary phenomenon within its real-life context; when 

• the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident; 

and in which 

• multiple sources of evidence are used.201 

 

                               
198 Kvale 1997:12. 
199 Det har funnits en diskussion om fallstudien är en enskild metod eller en metodologisk 
ansats. Bland sociologer (exempelvis hos en del franska sociologer och hos Chicago-skolan) 
har man sett en tydlig tendens att ta fallstudien som en metodologisk ansats bestående av 
intervjuer, deltagande observation och fältarbeten (Hamel, Dufour & Fortin 1993). Min an-
vändning av fallstudie är också i detta spår även om jag använder termen ”metod”.  
200 Yin 1989:16–20. 
201 Yin 1989:23. 
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Syftet med fallstudier är, enligt Howard S. Beckers definition, att man ska 
komma fram till en helhetsinriktad förståelse av de enheter man studerar och 
att man ska kunna utveckla generella teoretiska påståenden om regelbunden-
heter i den sociala strukturen och det sociala skeendet.202 Enligt Jacques 
Hamel m.fl. är en fallstudie ”an in-depth study of case under consideration 
and this depth has become another feature of case study approach”.203 Sharan 
B. Merriam definierar en fallstudie som en undersökning av en specifik före-
teelse, till exempel ett program, händelse, en person, ett skeende, en institu-
tion eller en social grupp. Därför är det viktigt, enligt Merriam, att ta hänsyn 
till faktorer såsom vilken typ av frågor man ställer, vilken grad av kontroll 
man har, hur man tänker sig att slutresultatet ska bli och om man kan identi-
fiera en avgränsad företeelse eller en situation som fokus för undersökning-
en.204 I organisatoriska sammanhang är en fallstudie ofta en organisation, en 
avdelning eller ett nätverk där det händer saker, enligt Lars Norén.205 

Man kan skilja mellan fallstudier även utifrån deras centrala egenskaper. 
Merriam skiljer mellan fyra grundläggande egenskaper som är utmärkande 
för kvalitativt inriktade fallstudier. För det första är de partikularistiska med 
tanke på att de fokuserar på en viss situation, händelse, företeelse eller per-
son. För den andra är de deskriptiva med tanke på att de ger en detaljerad 
beskrivning av den företeelse man har studerat. För det tredje är de heuristis-
ka med tanke på att de kan förbättra läsarens förståelse av den företeelse som 
studeras. För det fjärde är de induktiva med tanke på att de flesta fallstudier-
na grundas på induktiva resonemang.206 

Fallstudier kan beskrivas även utifrån deras ämnesmässiga inriktning, ut-
ifrån slutprodukten eller utifrån någon kombination av dem. Merriam skiljer 
mellan etnografiska, historiskt inriktade, psykologiska och sociologiska fall-
studier inom ramen för ämnesmässig inriktning och beskrivande, tolkande 
och värderande fallstudier inom ramen för slutprodukten. I beskrivande fall-
studier gör man en detaljerad redogörelse av den företeelse som studeras, 
medan man i tolkande fallstudier använder beskrivningen för att utveckla 
begreppsliga kategorier eller för att belysa, stödja eller ifrågasätta teoretiska 
förutsättningar man ansett vara riktiga före insamlingen av information. 
Värderande fallstudier innebär beskrivning, förklaring och bedömning.207 

Beroende på mönster hos och variation i de fall som man studerar kan 
man kalla en undersökning dels en flerfallstudie/multipel fallstudie, dels en 
jämförande/komparativ fallstudie. Asbjörn Johannessen och Per Arne Tufte 
hävdar att avsikten med flerfallsstudier ofta är att få fram det säregna med 

                               
202 Becker 1968 citerad i Merriam 1994:25. 
203 Hamel, Dufour & Fortin 1993:1. 
204 Merriam 1994:24. 
205 Norén 1990:3. 
206 Merriam 1994:25–27. 
207 Merriam 1994:36–43. 
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huvudfallet genom att jämföra med de andra fallen.208 Enligt Alan Bryman 
kan en fallstudie även ha en komparativ design. En av de centrala förutsätt-
ningarna för en jämförande studie är att man mer eller mindre tillämpar iden-
tiska metoder för att studera olika och kontrasterande fall.209 

Liksom andra forskningsmetoder har fallstudier sina för- och nackdelar. 
Att studera komplexa sociala fenomen genom utvalda exempel, att vara för-
ankrad i verkliga situationer, att utveckla kunskapsbasen inom ett visst om-
råde och att vidga läsarens kunskaper är några fördelar som förekommer i 
diskussioner av fallstudier. Risken för att överförenkla eller överdriva fakto-
rer i en situation eller att tolka resultatet som giltigt även för populationen 
eller det återkommande fenomenet generellt nämns som nackdelar med fall-
studier. Eftersom forskaren är det främsta instrumentet, har forskarens sensi-
bilitet och integritet också stor betydelse för fallstudiers trovärdighet.210 

Yin diskuterar möjligheter till generalisering genom att komma med ett 
svar på frågan ”How can you generalize from a single case?” som man bru-
kar höra i de sammanhang fallstudier används. Yin påpekar svårigheter med 
svaret på denna fråga, men kommer ändå med ett svar på frågan: 

 
The short answer is that case studies, like experiments, are generalizable to theoretical 

propositions and not to populations or universes. In this sense, the case study, like the 

experiment, does not represent a ‘sample’, and the investigator`s goal is to expand and 

generalize theories (analytic generalization) and not to enumerate frequencies (statis-

tical generalization).211 

 
Yin skriver vidare att i analytisk generalisering strävar forskaren efter att 
generalisera resultat från fallstudier till en bredare teori. Flera fallstudier 
ökar generaliserbarheten från fall till teorin, enligt Yins resonemang.212 

Om trovärdigheten i fallstudier föreslår Norén att några frågor som har 
anknytning till diskussionen om generalitet, inre validitet och reliabilitet i 
den konventionella kvantitativa forskningen bör besvaras. I vilken utsträck-
ning som resultaten från en studie kan överföras till andra sammanhang, det 
vill säga möjligheten till generalisering, är en av dessa frågor. En annan frå-
ga handlar om hur forskaren kan göra det troligt att resultaten speglar någon 
form av ”sanning”, det vill säga validitet. I vilken mån resultaten är beroende 
av exceptionella omständigheter och om det finns några slumpmässiga fel i 
insamling av data är en annan fråga som handlar om reliabilitet. Som en 
slutsats påpekar Norén att fallstudiens trovärdighet handlar om utförande och 
överförbarhet och ställer stora krav på öppenhet och ärlighet vid redovisning 
av forskningsprocess och material. Med andra ord måste forskare och andra 
                               
208 Johannessen & Tufte 2003:57. 
209 Bryman 2002:69. 
210 Merriam 1994:45–47. 
211 Yin 1989:21. 
212 Yin 1989:43–45. 
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intressenter få möjlighet att bedöma studiens utförande och testa resultatens 
överförbarhet.213 

Vad betyder allt detta för mina fallstudier? Här kommer jag att resonera 
kring tre grundläggande punkter som jag antar har större betydelse för mina 
fallstudier: 

Den första punkten handlar om det breda spektrum som jag har i mina 
fallstudier. I relation till Yins definition undersöker jag fall i sina ”real-life 
context” med ”multiple sources of evidence”, det vill säga i deras specifika 
kontexter och med flera empiriska källor. Det är ett brett spektrum även när 
det gäller de egenskaper och inriktningar som Merriam resonerar kring. Des-
sa egenskaper och inriktningar har sina specifika användningsområden, men 
jag kombinerar, enligt Merriams resonemang, beskrivande, tolkande och 
värderande inslag, förutom det sociologiska perspektivet med ett tydligt in-
tresse för förändring och kontinuitet i de studerade fallen över tid. När man 
har ett studieobjekt som varar under en period, kan forskningsintresset för 
utvecklingen genom åren vara fruktbart för att studera detta objekt.214   

Speciellt de första två fallstudierna har också en tydligt utvärderande 
egenskap. Med avseende på mönster hos och variation i de fall som jag stu-
derar kan jag kalla min undersökning i sin helhet både en flerfallstu-
die/multipel fallstudie och en jämförande/komparativ fallstudie. Undersök-
ningsdesignens jämförande karaktär grundas dels på användning av gemen-
samma teoretiska och analytiska utgångspunkter, dels på gemensamma te-
man i fokus för fallstudierna. 

Den andra punkten handlar om ambitionen att eftersträva trovärdighet i 
fallstudierna. Förutom det breda spektrumet är upprätthållande av en röd tråd 
och öppenhet i forskningsprocessen de två aspekter som bäddar för den ef-
tersträvade trovärdigheten i mina fallstudier. Med andra ord kan upprätthål-
lande av en röd tråd i respektive fallstudie relateras till intern validitet och 
öppenhet till reliabilitet som innebär förutsättningar för nya undersökningar 
av forskningsintresse som är likt eller parallellt med mitt eget. 

Den tredje punkten handlar om möjligheter till att ge en bredare mening 
åt resultaten från fallstudierna. I detta avseende föredrar jag begreppet ”över-
förbarhet” i stället för generalisering, även om det är helt möjligt att använda 
begreppen analytisk eller teoretisk generalisering baserat på Yins resone-
mang. Jämfört med begreppet generalisering ger begreppet överförbarhet 
mer utrymme för att den kunskap som utvecklas i form av tolkningar, för-
klaringar, mekanismer och begrepp i en viss undersökning kan överföras till 
andra situationer och fenomen.215 Men det skall inte tolkas som att överför-

                               
213 Norén 1990:2–3. 
214 Se Magdalenic 2004 för ett intresseväckande historiskt perspektiv på genusrelationer inom 
sociologi som profession.        
215 Johannessen & Tufte 2003:74. 
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barhet handlar om hur utbrett eller vanligt ett fenomen är, vilket man kan se 
vid statistisk generalisering: 

 
En undersöknings överförbarhet handlar om huruvida man lyckas etablera beskriv-

ningar, begrepp, tolkningar och förklaringar som är användbara i andra sammanhang. 

Överförbarhet visar i vilken utsträckning resultaten från en undersökning ger mening 

utöver just denna undersökning.216 

 
Utifrån överförbarhetstänkande kan jag säga att de fall som jag har valt inom 
ramen för fallstudierna bör uppfattas som exempel på interetniska miljöer. 
Varken SIOS eller regeringens råd är representativa för relationerna i inter-
etniska miljöer även om de är unika i sitt respektive fält och det är mycket 
som sker genom dessa organ. Men frånvaron av representativitet bör inte 
tolkas som att man inte kan uttala sig om mer än de undersökta fallen. Ge-
nom att dels koppla mina resultat till teorier och ansatser som jag har som 
inspirationskällor, dels göra jämförelser mellan mina resultat och resultaten 
från studier med liknande eller närliggande syften och forskningsfrågor har 
jag ambitionen att ge mer mening åt resultaten utöver just de undersökta 
fallen.  

”Fall av vadå?” 

Vid valet av specifika eller konkreta fall inom ramen för fallstudierna har jag 
haft ambitionen att kunna säga något mer än resultaten av enskilda fallstudi-
er, det vill säga ambitionen att bidra till fördjupad förståelse av ett vidare 
sammanhang än just de valda fallstudierna. Kopplingen mellan de gräns-
överskridande mötena och de fall som skall väljas blir därför en viktig aspekt 
vid valet av fall inom ramen för fallstudierna. 

Här är vi inne i relationen mellan det generella och det konkreta i meto-
dologiska termer. Denna relation är ytterst viktig vid ett forskningsintresse 
med generaliserande ambitioner och därför försöker man ge ett bra svar på 
två frågor. För det första försöker man besvara frågan om vilket återkom-
mande, generellt fenomen man undersöker, med andra ord ”fall av vadå”. 
För det andra söker man svar på frågan om varför man har valt att studera 
just de konkreta fall (analysenheter) som man har gjort.217 

I fallstudier handlar detta om en avgränsning av vad som ingår i en fall-
studie och vad som ligger utanför.218 Men det är inte helt oproblematiskt. Det 
som man särskilt kan fundera över är om de valda konkreta fallen är det bäs-
ta sättet att kunna säga något allmängiltigt om fenomenet ifråga. Enligt Peter 

                               
216 Johannessen & Tufte 2003:125. 
217 Esaiasson m. fl. 2003:172. 
218 Johannessen & Tuftet 2003:56. 
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Esaiasson m.fl. kan man påstå att det är ett fåtal samhällsvetare förunnat att 
ha ett bra svar på båda frågor.219 

Vid fastställande av fält kan man fokusera på de tänkta eller möjliga fal-
len som man har mer generella ambitioner att uttala sig om. Här bestämmer 
man ramar för en eventuell överförbarhet. När man har fastställt en sådan 
ram har man i princip tre huvudalternativ att välja mellan: undersökning av 
samtliga fall, ett stort antal fall genom slumpmässigt urval eller ett mindre 
antal fall genom strategiskt urval.220 

För- och nackdelar med respektive urval vid generalisering av resultaten 
har varit ett av de centrala ämnena inom metoddiskussioner. Jämfört med 
fall framtagna med slumpmässigt urval har fall med strategiskt urval varit 
mer ifrågasatta med avseende på möjligheter till generalisering. Egentligen 
handlar detta om två olika forskningsstrategier. Slumpmässigt urval har varit 
präglande för forskningsprocesser med kvantitativ betoning, och strategiskt 
urval för forskningsprocesser med kvalitativ betoning. I vissa sammanhang 
har diskussionerna lett till helt polariserade positioner. De nedtonade ambi-
tionerna att vara mycket försiktig eller defensiv221 i fråga om generalisering 
av resultaten vid strategiskt urval kan också bero på frånvaron av de standar-
diserade tekniker vilka man har vid slumpmässigt urval. 

När jag funderar över mitt val av fallstudier i termer av de två centrala 
kännetecknen kan jag säga att det återkommande fenomenet i fokus är, som 
visas i figur 1, de interetniska relationer som skapas, återskapas och föränd-
ras i och genom organisationer i mångfaldens Sverige. Det är de som jag är 
intresserad av att bidra till fördjupade kunskaper om. De här relationerna 
utgör en del av de sociala relationerna i integrationsprocesser.222 Sociala 
dimensionen är en av huvuddimensionerna hos den integration223 som före-
kommer på samhällsnivå. Här ser man en nära koppling mellan dessa orga-
nisatoriska relationer och integration som en process. Jag kan nämna tre 
huvudargument för mitt val av SIOS och regeringens råd förutom de som är 
presenterade i föregående avsnitt. 

För det första har SIOS och regeringens råd varit unika centrala organ på 
riksnivå, vilket har betydelse för både egenskaper hos aktörer och de sakfrå-
gor som har diskuterats vid möten. Medlemsorganisationerna representeras 
av människor med ledande positioner inom sina organisationer och dagord-
ningen präglas av rikstäckande frågor. 

                               
219 Esaiasson m. fl. 2003:172–173. 
220 Esaiasson m. fl. 2003: 174–175.. 
221 Exempelvis talar Esaiasson m. fl. om defensiva och offensiva argument när det gäller att 
generalisera resultaten (Esaiasson m. fl 2003:186–187). 
222 Se exempelvis Ds 2003:10 och Mikkelsen 2003 för betydelsen av invandrarorganisationer-
na för integration. 
223 Se exempelvis Gordon 1964, Diaz 1993 och 1996 samt Hosseini-Kaladjahi 1997 för den 
sociala dimensionen av integration som innebär bland annat sociala relationer. 
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För det andra har dessa organ varit intressanta för att titta på mönstret hos 
och variationen i de representerade etniska och transetniska organisationer-
na. Den organisatoriska utvecklingen i dessa organ tyder på en relativt bred 
variation när det gäller invandringsskäl, etnicitet, kön, religion, språk, konti-
nental tillhörighet. 
 

 
Figur 1. De undersökta fallen i relation till generella fenomen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
För det tredje har dessa organ, som framgår av resonemanget om SIOS och 
regeringens råd i det första kapitlet, en lång historia bakom sig, vilket kan 
belysa en del av kontinuiteten och förändringen i sociala relationer i transet-
niska miljöer. 

Alternativt var det möjligt att välja tillfälliga eller sakfrågespecifika rela-
tioner mellan invandrarnas riksorganisationer, eller mellan invandrarorgani-
sationer och sverigespecifika organisationer. Men jag bedömde att nackde-
larna överväger. För det första skulle man missa en av källorna till det empi-
riska materialet, det vill säga den relativt omfattande dokumentationen om 
relationerna över tid. För det andra skulle det knappast vara möjligt att följa 
balansgången mellan det sagda respektive det gjorda över tid. 

När det gäller valet av partier vill jag säga att det inte behöver tolkas som 
att invandrarnas organisationsliv i andra frivilligorganisationer har mindre 
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betydelse än i partier, utan bara att partier är ett av de fält som invandrarna 
har blivit mer och mer synliga i. Jämfört med invandrarorganisationer har 
intresset för politiska partier varit mycket svagt i de första perioderna av 
massinvandring, men det har ökat genom åren. I dag ser man fler och fler 
invandrare i partier, även om det råder stora brister i delaktigheten. 

Vad gäller valet av Socialdemokratiska arbetarpartiet respektive Folkpar-
tiet liberalerna beror detta dels på deras långvariga intresse och engagemang 
för invandrings- och integrationsfrågor, dels på invandrarnas intresse för och 
engagemang i dessa partier. Exempelvis har de borgerliga regeringarna haft 
nästan alla ministrar ansvariga för invandrings- och integrationsfrågor från 
Folkpartiet liberalerna. Det enda undantaget är Karin Andersson från Cen-
terpartiet i början av 1980-talet. 

En annan intressant aspekt i valet av dessa fall är att de är exempel på ho-
risontella och vertikala relationer i transetniska miljöer. Exempelvis kan man 
se mer vertikala relationer i regeringens råd, och mer horisontella i SIOS, 
SAP och fp. Relationerna har mer vertikala egenskaper i regeringens råd 
med tanke på att exempelvis regeringen bestämmer hur och vem som skall 
vara med i mötena och regeringen har sista ordet för dagordningen för rådet. 
Hur denna vertikalitet visar sig i praktiken är en annan sak, men på ett for-
mellt sätt ser det ut så. Hos SIOS anses alla organisationer ha samma rätt och 
det finns, utom organisationsstrukturell, ingen formell vertikalitet i relatio-
nerna. Hos partier gäller också en formell horisontalitet i relationerna, det 
vill säga saker och ting anses gälla på individens villkor. 

Här vill jag också nämna att det har funnits nära kopplingar mellan de tre 
valda fallen. Medlemmarna i SIOS har exempelvis alltid varit representerade 
i regeringens råd. Politiska partier har, antingen som medlemmar eller speci-
ellt inbjudna, varit med på en del möten hos regeringens råd. SIOS har ut-
vecklat relationer med olika politiska partier, även om det mest har varit med 
SAP. Denna nära förening mellan de studerade fallen tolkar jag, som fram-
går av figur 1, som ett tecken på en artikulering av de organisatoriska rela-
tionerna i transetniska miljöer.  

Empiriskt material 

Mina empiriska källor har fått form i ett samspel med förändringar både i 
valet av fallstudier och i syftet och forskningsfrågorna. Befintliga dokument 
och intervjuer som empiriska källor har jag tänkt mig redan från början. Ef-
ter mina preliminära sonderingar i fälten fick jag tanken att även ha med en 
del observationer. Speciellt har den preliminära genomgången av befintliga 
dokument ökat mitt intresse att även ha observationer som empirisk källa. 
Vad gäller användning av respektive källa, kan jag säga att i mina fallstudier 
tar intervjuerna mycket mer plats än observationer och befintliga dokument.  



 69

När det gäller valet av material inom ramen för respektive empirisk källa 
har jag haft en principiell inställning att materialet har relevans för att under-
söka den utveckling som interetniska relationer har genomgått i de studerade 
organisatoriska sammanhangen över tid. Det empiriska materialet är mer 
omfattande än det som jag använder i fallstudierna. Därför kommer en del 
empiri (från intervjuer och observationer) med i resonemangen i de tre avslu-
tande kapitlen förutom den som presenteras i fallstudierna. 

Det empiriska material som jag använder i avhandlingsarbetet har en så-
dan bakgrund. För de första två fallstudierna består materialet av alla de tre 
empiriska källorna, medan jag i den tredje fallstudien enbart använder befint-
liga dokument och intervjuer. 

Att använda olika empiriska källor anser jag vara en styrka för att kunna 
minska eventuella felkällor eller begränsningar vid användning av enbart en 
empirisk källa. Exempelvis kan man jämföra resultaten från olika empiriska 
källor om man inte får en tillräckligt tydlig bild av det undersökta fenomenet 
genom en av de empiriska källorna. För mina fallstudier har denna kombina-
tion av empiriska källor fungerat väl och de har dels kompletterat varandra, 
dels bidragit till varandra genom att bädda för minskning av otvetydigheter.  

Om ordningen i insamling och framtagande av materialet vill jag säga att 
jag började med att gå igenom och samla in befintliga dokument. Därefter 
gjorde jag mina observationer. Intervjuerna gjorde jag i slutet.  Befintliga 
dokument har bidragit till min förförståelse vid observationer och intervjuer, 
vilka i sin tur även inneburit nya tips och ingångar till ytterligare befintliga 
dokument. Det har funnits en viss sekventiell ordning i förekomsten av em-
piriska källor, men processen har varit en dynamisk växling mellan insam-
ling och framtagande av empiriskt material. 

Här kommer jag att göra en generell beskrivning av insamling och fram-
tagande av empiriska källor. Ytterligare specifika beskrivningar av det empi-
riska materialet för respektive fallstudie kommer jag att göra i samband med 
varje fallstudie.    

Befintliga dokument 

I befintliga dokument ingår ett urval av organisatorisk dokumentation. Valet 
av dokument och insamling av dem har inneburit en del problem. Mitt pre-
liminära beslut var att avgränsa dokumenten efter att jag gått igenom all 
tillgänglig dokumentation. När jag kontaktade organisationer och myndighe-
ter, som borde ha den dokumentation som jag behövde för en allmän 
genomgång, förstod jag att det inte var som jag trodde. När det gällde in-
vandrarnas riksorganisationer var det, bland dem jag kontaktade, få organisa-
tioner som hade ett ordentligt arkiv över tid. Samarbetsorganet mellan riks-
organisationerna, SIOS, var relativt bättre när det gällde dokumentationen 
över tid. 
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De ansvariga för organisationer med bristande arkiv hade olika förklar-
ingar till detta. En av de gemensamma förklaringarna var att organisationer-
na inte hade resurser. En annan förklaring var att omorganiseringar eller 
förändringar i styrelser lett till att en del dokumentation hamnat hos enskilda 
medlemmar eller försvunnit på något sätt. 

I sökandet efter dokumentation om det regeringsråd som inrättades 1975 
fick jag tidigt veta att det inte fanns ett samlat arkiv för rådet över tid. Rådets 
pendling mellan olika departement, omorganiseringar hos ansvariga minist-
rar, skiftande representation av ansvariga tjänstemän var några förklaringar 
som jag hörde under sökandet. Även om jag har fått bra kontakt med de an-
svariga tjänstemännen och de har försökt hjälpa mig, har jag inte nått den 
dokumentation jag behövde. En del av den dokumentation som jag har fått 
tillgång till har ”dykt upp” helt oväntat i ett av departementens arkiv. Mitt i 
ett samtal om var dokumentationen kunde finnas kom en tjänsteman med en 
intressant reflektion som kunde vara en av förklaringarna: ”Kanske trodde 
man inte att någon skulle komma och fråga oss någon gång: vad har ni 
gjort?” Det kan tolkas på olika sätt, exempelvis kan det handla om vilken 
betydelse man har gett till rådet i fråga, eller brister i långsiktigt tänkande på 
en myndighet, men det var ett faktum att man inte hade kontinuitet i arkive-
ring i detta fall.             

När det gäller min tolkning av befintliga dokument blir den en omtolk-
ningsprocess eftersom de befintliga dokumenten redan är delar av en ”pre-
interpreted domain”224, det vill säga de har tolkats vid den textuella konstruk-
tionsprocessen. Exempelvis är stadgar, principprogram och mötesanteck-
ningar sådana dokument i organisatoriska sammanhang. Tolkning av ett 
redan tolkat material är därför riskabel, konfliktfylld och öppen för menings-
byte, vilket i sin tur dels kan skapa utrymme för en del kritiska punkter i 
olika tolkningsansatser225, dels kan utöka möjligheter till alternativa tolk-
ningar. 

Observationer  

Mina observationer kan huvudsakligen betraktas som observationer utan 
social interaktion.226 Jag antecknade de saker som jag antog var viktiga och 
intressanta förutom mötenas formella procedurer. Även om jag var med i 
enstaka grupparbeten i de observerade mötena, deltog jag inte i någon dis-
kussion utom mina begränsade informativa frågor och undringar.227 I rasterna 
och i övriga tillfällen på observationsplatserna har jag också haft många 
informella samtal om saker och ting som handlade om fältet i fråga.     
                               
224 Thompson 1990:290. 
225 Thompson 1990:290. 
226 Rossi 1988:146. 
227 Se bilaga 1 för korta beskrivningar av möten jag var observatör vid. 
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Eftersom jag fick vara med på mötena med acceptans från de ansvariga 
och det inte framgick från möteshandlingarna att jag var där som observatör, 
är det svårt att säga hur stor andel av de övriga deltagarna som visste mitt 
syfte med att vara där. Men av den bild som jag fick av samtalen på raster 
och i övrigt så visste i alla fall inte alla varför jag var där. I detta avseende 
kan min roll som observatör kallas en blandning av forskarroller. Vid de 
formella mötena var jag deltagande observatör (öppen närvaro utan delaktig-
het) för dem som visste varför jag var där, och fullständig observatör (dold 
närvaro utan delaktighet) för de som inte visste detta.228 

När det gäller undringar om jag har påverkat miljön eller om miljön på-
verkat mig, kan jag säga att den första undringen (om jag har påverkat mil-
jön) har relevans för de ansvariga som visste varför jag var där. Men för mig 
är det svårt att säga något om observationens inverkan på deras handlande. 
Jag kan bara säga att jag inte fick något intryck av att min observation skulle 
ha påverkat deras handlande, men det bör inte uteslutas att min närvaro kan 
ha påverkat deras handlande under observationsmötena. I de fall som jag har 
fått känsla av en eventuell påverkan på grund av min närvaro vid mötena, 
har jag vänt mig till de två övriga empiriska källorna för att kunna minska 
osäkerheten kring den eventuella påverkan. 

Om den andra undringen (om miljön har påverkat mig) kan jag säga att 
observationer har vidgat mina vyer om den mellanmänskliga aspekten i de 
relationer som jag har undersökt. För mig har det blivit tydligare att de hand-
lande individerna kan påverka mycket av det som pågår i relationerna bero-
ende på aspekter såsom deras organisatoriska intressen, referensramar kring 
vad organisatoriska intressen innebär och de övriga deltagarnas inställningar 
i diskuterade frågor. Speciellt har informella samtal varit viktiga för mina 
observationer att skilja mellan det formella och det informella inslaget i rela-
tionerna. Eftersom jag har fått höra vissa saker av tillit i dessa informella 
samtal, redovisar jag inte de känsliga uttalandena i resultatredovisningarna, 
men jag kan säga att en del av dem varit mycket värdefulla för mina kunska-
per om respektive fält. 

Jag har också konstaterat i mötena att även vänskapsrelationer mellan re-
presentanter för olika organisationer kan bädda för tillfälliga eller omedelba-
ra konstellationer under ett och samma möte. Som jag resonerar kring i 
kommande kapitel, går vänskapsrelationer mellan en del representanter bor-
tom organisatoriska relationer, och har betydelse för representanters hand-
lande i vissa frågor.        

                               
228 Se Bryman 2002:286 och Johannessen & Tufte 2003:94 för fyra olika typer av forskarrol-
ler vid observationer.  
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Intervjuer 

Intervjuerna, som kan kallas semi- eller halvstrukturerade intervjuer, har jag 
gjort med både nuvarande och tidigare aktörer i fälten. Intervjupersonerna 
beträffande fallstudier om SIOS och regeringens råd har jag valt bland dem 
som varit representanter för sina organisationer i dessa två organ. En del 
personer intervjuades inom ramen för dessa två fallstudier eftersom de var 
representanter för sina organisationer i båda organ, antingen under en och 
samma period eller under olika perioder. Även om jag tog hänsyn till aspek-
ter såsom representanters erfarenheter, kön och representationsperiod av-
gjorde tillgängligheten av dessa personer i slutändan. När det gäller fallstu-
dien av partier gjorde jag ett strategiskt urval bland partipolitiskt aktiva per-
soner med invandrarbakgrund vilka var tillgängliga för mig. Kön, etnisk 
tillhörighet och position i respektive parti var tre grundläggande aspekter 
som jag tog hänsyn till vid valet av intervjupersoner. 

I metodböcker229 brukar man använda benämningar såsom semi-, delvis- 
och halvstrukturerade intervjuer för de kvalitativa intervjuer som har en viss 
grad av struktur i sig. Men graden av struktur kan variera mycket även om 
man kan använda en av dessa benämningar för sina intervjuer. Enligt exem-
pelvis Kvales resonemang230 är mina intervjuer halvstrukturerade, vilket 
innebär att jag, som visas i bilaga 2 om de inledande tematiska frågorna 
formulerade i samband med första intervjun, har haft ”en rad teman och för-
slag till relevanta frågor”. Men det har däremot alltid varit möjligt att göra 
förändringar i ”frågornas form och ordningsföljd” när det har behövts för att 
ställa nya frågor eller omformulera redan formulerade. Dessutom har jag 
tagit hänsyn till styrkor och svagheter i frågorna och nya fenomen eller te-
man som har dykt upp under föregående intervjuer, när jag gjort nya inter-
vjuer. Det har, tillsammans med frågornas halvstrukturering, förvandlat varje 
enskild intervju till en unik intervju i sig. 

När det gäller bakgrundsinformation om intervjupersonerna har jag haft 
ambitionen att samla in information om utbildning, arbete, civilstånd, vistel-
setid och organisatorisk aktivitetsgrad (både nu och förr), förutom kön som 
jag tagit hänsyn till vid valet av intervjupersoner. Jag har alltid försökt samla 
in sådan information före intervjuer, men när det inte har varit möjligt har 
jag ställt några informativa frågor efter intervjuerna. 

De flesta av intervjuerna är även retrospektiva231 med tanke på att de in-
nehåller delar av tidigare upplevelser och erfarenheter. Denna blandning har 
jag antagit vara viktig dels för det historiska inslaget i relationerna, dels för 
nyanserade upplevelser om det som har pågått, eftersom dessa kan variera 
utifrån om man fortfarande är med i organisatoriska representationer eller 

                               
229 Se exempelvis Merriam 1994:88, Kvale 1997:117 och Bryman 2002:301 om detta ämne. 
230 Kvale 1997:117. 
231 Bryman 2002:69. 
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inte. Intervjuerna varade i respektive fall mellan 45 minuter–1,5 timme, me-
dan intervjuer som gjordes om båda fallen varade 1,5 timme–2 timmar. In-
tervjuplatserna lät jag intervjupersonerna bestämma. I enstaka fall föreslog 
jag platser när intervjupersonerna inte kom med egna förslag. 

Innan jag startade bandspelaren, talade jag om syftet med undersökning-
en, gav löfte om konfidentialitet och uttryckte min vilja att spela in intervju-
erna. Även om de flesta av de intervjuade sade att det inte var något problem 
att skriva deras namn, upplevde jag i vissa intervjuer att det kändes som en 
fördel med anonymitet vid en del uttalanden. Ingen har varit emot att inter-
vjuerna spelas in. 

Det förekom en annan intressant sak när jag ställde uppföljnings-, direkta 
och tolkande frågor vid vissa intervjuer. I en del intervjuer sade intervjuper-
sonerna; ”om man skall vara ärlig…” eller ”om jag skall vara ärlig…” när 
jag ville komma åt vissa upplevelser och erfarenheter. Källkritiskt kan dessa 
uttryck tolkas som att det som har sagts tidigare kan ifrågasättas. Men jag 
har inte intagit ett strikt förhållningssätt gentemot dessa uttalanden eftersom 
jag anser att det är mänskligt att en del intervjuade människor kan ge sådana 
svar utan att övriga svar innehåller inslag som är problematiska med tanke 
på trovärdigheten i uttalandena.  

Inom ramen för varje fallstudie har jag skrivit ut ett antal intervjuer som 
jag har antagit är mer informationsrika med tanke på mina forskningsfrågor. 
Övriga har jag relaterat till dessa utskrivna intervjuer. Även alla citeringar 
och all information som jag har använt genomgående i mina fallstudier har 
jag skrivit ut. Jag har gjort vissa språkliga korrigeringar av citat utan att änd-
ra något i deras meningsinnehåll. Vid behov har jag skrivit mina komplette-
ringar eller förklaringar inom hakparentes. I enlighet med anonymitetskravet 
har jag undvikit att använda orden ”kvinna” och ”man”, ”han” eller ”hon” i 
vissa avsnitt när jag hänvisar till intervjuade i resultatredovisningen, speciellt 
i de två första fallstudierna, eftersom det återkommande deltagandet av en 
del människor i dessa möten kan hota anonymiteten om man skiljer mellan 
könen. 

Analysprocess 

För analys av det empiriska materialet i relation till syftet och forskningsfrå-
gorna har jag använt de element och steg som kan sammanfattas som i figur 
2. 

Aktörer är dels de individer som handlar på organisationernas vägnar i 
och genom SIOS (fall av samarbete) och regeringens råd (fall av samråd), 
dels de individer som deltar i det partipolitiska livet genom Socialdemokra-
tiska arbetarpartiet och Folkpartiet liberalerna (fall av delaktighet) som jag 
studerar. Representationens dubbelhet i aktörernas handlande i form av sam-
arbete, samråd och delaktighet, som jag undersöker genom de tre fallstudier-
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na, är tydligt inspirerad av Ahrnes232, Goffmans233 och Bergers & Luck-
manns234 resonemang, vilka jag presenterar i det föregående kapitlet. Förut-
om aspekter av denna dubbelhet finns det en del andra aspekter som påver-
kar aktörers handlande i organiserade interetniska relationer. Aktörernas 
positioner (både som organisation och individ) kan vara både diskursiva235 
och sociala236, men det totala kapitalet som aktörerna har bäddar för en po-
tentiell möjlighet till makt och inflytande i relationerna. 
 

 
Figur 2. Element och steg i analysprocess 

 
 Historisk kontext Teorier och ansatser 
 
 
 
 Samarbete Möjligheter 

 Samråd och hinder 
 Delaktighet  i relationer 
 
 
 
 Social kontext  Tidigare studier    
   
 
Samarbete, samråd och delaktighet sker i olika sociala och historiska kontex-
ter och dessa kontexter både påverkar och påverkas av aktörerna. Ansatser 
om politiska möjligheter/möjlighetsstrukturer237, terrängförhållanden238 och 
maktresurser239 blir viktiga för vad som förekommer i sociala rum där aktö-
rer, med varierande makt- och inflytandemöjligheter, är positionerade i för-
hållande till varandra240 eller i sociala landskap som karakteriseras av mång-
fald av händelser och skeenden.241 Dessa aspekter tillsammans kan bidra till 
att handlingsutrymmen, som kan genereras genom relationer, fungerar som 
motvikt mot tänkbara låsningar i positionerna. 

                               
232 Ahrne 1993. 
233 Goffman 1974. 
234 Berger & Luckmann 1998. 
235 Enligt Ernesto Laclau och Chantal Mouffe är subjektspositioner diskursiva, dvs varje 
subjektsposition är en diskursiv position (1985:115), vilket gör det möjligt att undersöka 
individers differentierade positioner utifrån olika diskurser i respektive diskursiva fält.  
236 De positioner som individer intar i det sociala rummet efter sitt totala kapital kallas ”socia-
la positioner” av Pierre Bourdieu (1995:15–17). 
237 Tarrow 1994, 1998 och Koopmans & Statham (ed.) 2000. 
238 Ahrne1989. 
239 Korpi 1987. 
240 Bourdieu, 1995:49. 
241 Ahrne m. fl. 1996:18–21 och Ahrne & Papakostas 2002:52–59. 
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Eftersom jag undersöker samarbete, samråd och delaktighet över tid blir 
det viktig att ta med historiska kontexter. Detta gör jag, med inspiration av 
kritisk hermeneutik242, som jag talar om i ett föregående avsnitt, genom dels 
historisk överblick i kapitel 4, 5 och 6, dels de tolkningar som jag gör i kapi-
tel 7 och 9. 

Möjligheter och hinder i organiserade interetniska relationer presenterar 
och analyserar jag först inom ramen för respektive fallstudie (genom ett antal 
teman243) och sedan på tre nivåer (individuell, organisatorisk och samhälle-
lig) utifrån om de är socialt systematiska/strukturella eller socialt praxisbase-
rade244 (kapitel 7). I samband med presentation och analys av möjligheter och 
hinder på tre nivåer sätts dessa möjligheter och hinder även i relation till en 
del utvalda teoretiska inspirationskällor. Vid analys av möjligheter och hin-
der inom ramen för respektive fallstudie och mer allmänt tar jag hänsyn till 
socialt och historiskt kontextuella aspekter där det behövs. 

Därefter sätter jag (i kapitel 8) mina resultat i relation till resultat från ett 
urval av tidigare studier245 som har liknande eller närliggande syften och 
forskningsfrågor. I den jämförande analysen i kapitel 8 använder jag dels 
några studier från dem som jag presenterar i kapitel 1 och 2, dels en del and-
ra som jag först nämner i samband med jämförelser. Utifrån resultaten från 
mina fallstudier (både fallstudiespecifika och allmänna), teoretiska inspira-
tionskällor och jämförelser med tidigare studier för jag, med hänsyn till soci-
alt och historiskt kontextuella aspekter, en avslutande diskussion (i kapitel 9) 
om möjligheter till organiserade interetniska relationer på parternas gemen-
samma villkor. 

Mina slutsatser är fördelade i olika kapitel. Fallstudiespecifika slutsatser 
drar jag dels i kapitel 4, 5 och 6, dels i kapitel 7 om övergripande slutsatser 
om fallstudierna, medan mer fallstudieöverskridande och generella slutsatser 
i kapitel 7, 8 och 9. Om det är lyckat eller inte kan vi ha olika uppfattningar, 
men det har varit för mig en medveten strategi att kunna se på materialet från 
olika vyer.       

I tolkningen av empiriska källor tar jag hänsyn till de källkritiska kriteri-
erna. Äkthetskriteriet innebär att källan ska vara det den utger sig för att 
vara. Samtidigheten mellan en händelse och dess nedtecknande utgör tidskri-
teriet. Oberoendekriteriet handlar om att källan ska ”stå för sig själv” och 
inte vara exempelvis en kopia eller ett referat av en annan källa. Frånvaron 
                               
242 Thompson 1990 och Philips & Brown 1993. 
243 Teman är framtagna med inspiration från teorier, ansatser och övrigt teoretiskt arbete som 
jag redogör för i det föregående kapitlet (kapitel 2). Jag har försökt att välja mest centrala citat 
i relation till respektive tematisk rubrik i fallstudierna, men i enstaka avsnitt, där det saknas 
sådana citat eller för få citat, ger jag en genomgående sammanfattning för att åtgärda proble-
met.   
244 Med inspiration från Forester 1989 och Ahrne 1993.  
245 I den jämförande analysen i kapitel 8 använder jag dels några studier från dem som jag 
presenterar under avsnittet ”tidigare studier” i kapitel 1, dels en del andra som jag först näm-
ner i samband med denna jämförande analys. 
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av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen för att för-
vränga verklighetsbilden utgör tendenskriteriet.246 

I relation till dessa kriterier har jag haft ambitionen att använda organisa-
toriska dokument i originalform i mina fallstudier. En del dokument är date-
rade vilket gör jämförelser med respektive händelse möjliga, men när det har 
saknats datum för färdigställandet av dokument har det varit svårt att uppfyl-
la tidskriteriet. När befintliga dokument baseras på anteckningar för hand 
och inte direkta transkriberingar av kassettinspelningar är det också svårt att 
veta skillnaden247 mellan vad som har hänt vid respektive tillfälle och det 
som står i dokumenten. Det kan i sin tur leda till problem med tendenskrite-
riet, eftersom det är svårt att kontrollera om det finns något intresse bakom 
den bild som ges i respektive dokument. När det gäller källkritiska aspekter 
av intervjuerna skiljer jag tydligt dels mellan intervjupersonernas uttalade 
upplevelser och erfarenheter och mina tolkningar och observationer, dels 
mellan dessa upplevelser och erfarenheter och det som finns med i befintliga 
dokument – oavsett om det finns samstämmighet eller spänning mellan dem. 

                               
246 Thurén 1997:11. 
247 Det kan finnas en del skillnader även vid transkriberingar, men felkällor har olika förut-
sättningar vid dessa två typer av dokumentation.    
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4. Samarbete på lika villkor 

 

 

När olikhet uppfattas som en relation mellan grupper och inte som en egenskap hos en 

viss grupp uppstår heller inte idén om fasta och tydliga gränser mellan de olika grup-

perna. Att säga att grupper är olika betyder inte längre att de inte kan överlappa eller 

att de inte har någonting gemensamt. Åsikten att faktiska skillnader i kultur, social si-

tuation, tillhörighetskänsla och så vidare bör åtföljas av fysisk åtskillnad och segrega-

tion utmanas. Olika grupper är nämligen alltid i vissa avseenden lika och kan alltid ha 

eller få gemensamma egenskaper, erfarenheter och mål. (Young 2000:114) 

 
 
 

 
Relationer mellan etniska och transetniska organisationer är en del av sociala 
relationer över etniska gränser i mångfaldens Sverige och de förekommer i 
varierande former på olika nivåer. I princip kan man skilja mellan tre sfärer 
av relationer mellan etniska och transetniska organisationer: relationer ge-
nom statliga myndigheter och kommuner, relationer genom svenska frivil-
ligorganisationer och relationer genom direkta samarbetsformer. 

I denna fallstudie undersöker jag direkta relationer genom ett unikt sam-
arbetsorgan, som numera kallas Samarbetsorgan för etniska organisationer i 
Sverige (SIOS) med sexton riksförbund som medlemmar, där symmetriska 
makt- och inflytandeförhållanden eller lika villkor248 antas vara inbäddade i 
själva organiseringsformen redan från början. 

Det empiriska materialet för denna fallstudie består av tre källor: befintli-
ga dokument, observation och intervjuer. I befintliga dokument ingår SIOS:s 
organisatoriska dokumentation i form av stadgar, riktlinjer, verksamhetspla-
ner och verksamhetsberättelser, mötesanteckningar, pressmeddelanden etc. 
under perioden 1972–2006. Dokumentationen före 1989 då SIOS förvandla-
des till formell organisation är bristfällig. För att få fram ett tillräckligt mate-
rial har jag använt en del enskilda organisationers och deras representanters 
arkiv förutom SIOS:s eget. Observationsdelen består av mitt deltagande i ett 
av SIOS:s årliga representantskapsmöten. Arton249 intervjuer (varav tre med 

                               
248 När jag använder begreppen lika villkor för denna fallstudie, olika villkor för fallstudien 
om samråd och individens villkor för fallstudien om delaktighet i partier betyder dessa be-
grepp inte att de är helt renodlade i praktiken, utan de huvudsakligen kan användas med dessa 
kännetecken för vidare analys.   
249 Femton av dessa arton personer intervjuades även inom ramen för fallstudien av regering-
ens råd på grund av att dessa personer var representanter för sina organisationer i båda organ, 
antingen under en och samma period eller under olika perioder. 
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kvinnor) med representanter för SIOS:s dåvarande femton250 medlemsorgani-
sationer, som är gjorda under 2003–2004, ingår i underlaget för analysen. 
Mina intervjupersoner har varit/var ordföranden eller styrelsemedlemmar 
med övriga verkställande uppgifter i sin respektive organisation.  

Efter detta inledande avsnitt följer en sammanfattande bild av organise-
ringen genom invandrarorganisationer. Därefter gör jag en historisk över-
blick över samarbetet som idag lever i och genom SIOS. I det fjärde avsnittet 
redogör jag för detta samarbete utifrån det empiriska materialet med mer 
fokus på intervjuerna. I det avslutande avsnittet skriver jag några sammanfat-
tande reflektioner. 

Organisering genom egna organisationer 

Invandrarnas organisering genom egna organisationer har en bred och lång 
historisk tradition i Sverige. Den första finska organisationen i Stockholm 
bildades exempelvis redan år 1829. Utvecklingen har i stort sett följt invand-
ringsströmmarna. Organisationer för italienare och polacker var de första 
som tillkom i början av 1900-talet. Sedan grundades de baltiska samman-
slutningarna och de första föreningarna för islänningar och finlandssvenskar. 
De första ungerska och ingermanländska sammanslutningarna bildades un-
der 1950-talet. De båda följande decennierna karakteriserades av den tillta-
gande arbetskraftsinvandringen som satte sin prägel även på organisationsli-
vet bland människor med invandrarbakgrund. Ett tiotal riksorganisationer 
grundades för olika invandrargrupper. Under 80- och 90-talen bildades en 
del nya organisationer för invandrargrupper som var flyktingar från olika 
delar av världen.251 

Enligt en sammanställning i Dahlstedts studie har antalet riksförbund som 
har fått bidrag från SIV/Integrationsverket ökat från 31 till 50 och antalet 
lokalföreningar i de bidragsberättigade förbunden från 946 till 1 266 under 
perioden 1982/1983–2002. Medlemsantalet har ökat från 154 500 till 203 
604 under samma period.252 Eftersom alla riksförbund inte är berättigade till 
bidrag på grund av kravet att organisationer måste ha ett medlemsantal över 
1 000 personer, ges även en skattning baserad på Immigrantinstitutets 
adresslista i samma studie. Enligt denna lista har antalet riksförbund ökat 
från 50 till 80 och antalet lokala föreningar från 900 till 2 300 mellan åren 

                               
250 När jag började mina intervjuer 2003 var Sverigefinska riksförbundet fortfarande medlem i 
SIOS samt Somaliska och Roma International skulle bli nya medlemmar i SIOS. Därför är en 
representant för Sverigefinska riksförbundet med i intervjuerna, medan representanter för de 
två nya medlemmarna inte är med i intervjuerna.   
251 Denna korta historik sammanfattades från Bäck 1983 och 1989; Jaakkola 1983, 1987 och 
1989; Dahlstedt 2003 och Emami 2003. 
252 För medlemsutvecklingen under åren 1999–2001 i varje statsbidragsberättigad invandrar-
organisation se bilaga 3. 
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1982/1983 och 2002. Fördelningen av medlemsföreningar i invandrarnas 
statsbidragsberättigade riksförbund år 2002 visar att 52,7 procent av de loka-
la föreningarna i dessa riksförbund finns i de tre storstadslänen, Stockholm 
(23,3 procent), Västra Götaland (15,6 procent) och Skåne län (13,8 pro-
cent).253 

Mönstret hos de aktiviteter som invandrarorganisationer bedriver varie-
rar. Henry Bäck skiljer mellan fyra organisatoriska funktioner såsom kultu-
rell, politisk, anpassnings- och hemlandsrelaterad funktion. Kulturell funk-
tion är målet att med olika medel bevara gruppens kulturella identitet, medan 
politisk funktion karakteriseras av att från olika typer av motparter söka ut-
vinna fördelar och förmåner för den egna gruppen. När målet är att minska 
avståndet mellan den egna kulturen och de inföddas kultur kallas det en an-
passningsfunktion. Hemlandsrelaterad funktion innebär att organisationer 
har som syfte att påverka det politiska systemet i hemlandet.254 Bäcks indel-
ning visar den mångfald av aktiviteter och därmed organisatoriska identiteter 
som invandrarorganisationer växlar mellan i sina sociala praktiker, även om 
aktiviteters omfång kan variera från en organisation till en annan. 

En studie genomförd av Inge Dahlstedt, ungefär tjugo år efter Bäcks stu-
die visar att den kulturella funktionen präglar åtta av de femton verksam-
hetsområdena, integrationsfunktionen sex av dem, den politiska funktionen 
tre av dem och den hemlandsrelaterade funktionen ett av dem.255 En annan 
studie av de lokala invandrarföreningarna i Stockholm, genomförd av Mats 
Winborg visar också de varierande inriktningarna av föreningars aktiviteter. 

Winborg skiljer mellan invandrarorganisationernas verksamheter genom 
två huvuddimensioner; hemlandsorienterade respektive sverigeorienterade 
verksamheter.256 Aktiviteter som handlar om att bevara och utveckla ur-
sprungskulturer kallar Winborg hemlandsorienterade verksamheter (dvs 
riktade mot medlemmarnas bakgrund och uppväxt) medan sverigeorientera-
de verksamheter är sådana aktiviteter som bidrar till ökade kunskaper om det 
svenska samhället (dvs riktade mot det för medlemmarna nya landet).257 
Winborg identifierar kärnverksamheter för att bedöma hemlands- och sveri-
georientering. Två kärnverksamheter som ursprungslandets kultur/språk och 

                               
253 Dahlstedt 2003:54–61. Dahlstedts resonemang kring föreningarnas geografiska fördelning 
baseras på 46 riksförbunds bidragsansökningar. Av dessa förbund hade Lettiska hjälpkommit-
tén inga lokala föreningar, Ingermanländska riksförbundet hade både lokala föreningar och 
direkt individuellt medlemskap till riksförbundet och för Syriska riksförbundet var det svårt 
att geografiskt placera medlemsföreningarna. Därför var det omöjligt att geografiskt placera 
42 av de 1 207 lokala föreningarna (Dahlstedt 2003:59). 
254 Bäck 1983:5–6.  
255 Dahlstedt 2003:62–68. Se bilaga 4 för mer om riksförbundens aktiviteter. 
256 Winborg 1999:12. Här vill jag påpeka att användning av dimensionen hemlandsrelaterade 
respektive hemlandsorienterade aktiviteter har olika innehåll hos Bäck och Winborg. Dimen-
sionen hemlandsorientering i Winborgs indelning omfattar den kulturella och den hemlands-
relaterade funktionen samt delar av den politiska funktionen i Bäcks indelning.    
257 Winborg 1999:33–34. 
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politik kopplad till ursprungslandet tas som tecken på hemlandsorientering, 
medan fyra sådana som politik kopplad till svenska villkor (verksamheter för 
att öka kunskaperna om svenska språket, samhället och kultur, förberedelse 
för yrke eller arbetsliv i Sverige och utåtriktad opinionsbildning) som tecken 
på sverigeorientering. De sista två verksamheterna, träffpunktsverksamhet i 
föreningslokal och idrott antas inte ingå i den ena eller den andra orienter-
ingen.258 

När det gäller samarbetsorgan mellan riksförbund är SIOS unikt både 
med sin långa historia och med sitt medlemsmönster, även om organisationer 
från baltiska länder under en viss period hade ett samarbetsorgan och sedan 
december 2003 finns det ett nätverk under namnet Landsrådet för Sveriges 
invandrarorganisationer259 bestående av sex invandrarorganisationer. 

Kontinuitet och förändring i ett samarbete 

Min genomgång av de befintliga dokumenten visar att i samarbetet i och 
genom SIOS, och dess föregångare, kan man i princip skilja mellan tre 
grundläggande faser. Den första fasen, som har sin startpunkt 1972 och fort-
sätter fram till 1977, präglas av ett samarbete vilket har det ursprungliga 
syftet att bilda ett förbund av de existerande lokala föreningarna och riksför-
bunden. Den andra fasen, vars början kan dateras till 1977, inleds med ett 
samarbete i gemensamma aktuella frågor mellan några riksförbund och fort-
sätter fram till 1989 då det bildas en formell samarbetsorganisation vilken är 
början på den tredje fasen som fortfarande pågår.        

Den första fasen: uppkomst 

En första tanke på att inleda ett samarbete mellan invandrarorganisationerna 
började 1971 i ett möte mellan myndigheter och invandrarföreningar. I mötet 
talade varje organisation i sin sak och presenterade sina problem. Enligt en 
berättelse utbrast Rolando Casnici, representant för Italienska riksförbundet: 
”Men vi har ju samma problem allihop!”260 Så började tanken på samarbete 
och en del representanter talade med varandra efter detta möte. Tanken var 
att ”försöka etablera en kontakt organisationer emellan för att dra fördel av 
redan vunna erfarenheter och vid behov samverka för att behandla gemen-
samma problem här i Sverige”.261 

                               
258 Winborg 1999:69–70. 
259 I nätverket ingår Immigranternas riksförbund, Immigrant-institutet, Irakiska riksförbundet i 
Sverige, Kroatiska riksförbundet, Riksorganisationen internationell solidaritet, Riksförbundet 
Roma International  och Antidiskrimineringscenter Roma.  
260 SIOS 2005:4. 
261 Ur ett brev från FIOS till alla invandrarorganisationer, januari 1973. 
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Ett första möte mellan representanterna från de olika organisationerna 
ägde rum i Stockholm den 6 maj 1972 där man diskuterade möjligheter till 
ett samarbete kring en del frågor. Efter vissa överläggningar träffades sex 
invandrarorganisationer vid ett möte hos SAI (Italienska hjälpföreningen) i 
Nacka den 16 juni 1972 och beslöt att starta ett samarbete. På samma möte 
antog man provisoriska stadgar. Enligt provisoriska stadgar var syftet med 
samarbetet att bilda ”en kontaktgrupp till vilken de ansluter sig och vars 
ändamål är att vidmakthålla regelbundna kontakter organisationerna emellan 
och vid behov utföra uppdrag å organisationernas gemensamma vägnar”.262 
En annan ambition var att organisationerna skulle förena sig till ett förbund 
när de ansåg att det var lämpligt. 

De initiativtagande organisationerna var: Internationella föreningen för 
invandrarkvinnor i Stockholm (IFFI), De italienska föreningarnas riksför-
bund i Sverige, Club de los Cronopios (Spanska föreningen i Stockholm), 
Black culture centrum i Stockholm, Grekiska riksförbundet i Sverige och 
Turkiska föreningen i Stockholm. 

Vid samma möte utsågs en arbetsgrupp, vilken senare kom att kallas Ar-
betsgrupp nr.1, på sex personer som fick uppdrag att förbereda materialet till 
nästa möte. Arbetsgruppen bestod av följande personer: Jacinto Legazpi 
(Club de los Cronopios), Vera Stevenfeldt (IFFI), Ergun Kut (Turkiska före-
ningen), Giorgos Tsokanis (Grekiska riksförbundet), Paolo Cattaruzza (Itali-
enska förbundet), Leo Bosco (SAI–Italienska hjälpföreningen). 

Efter ett antal överläggningar lade arbetsgruppen fram sju förslag263 vid 
mötet den 26 november 1972. Tre av dessa förslag handlade om frågor som 
berörde samarbetets interna organisation. I det ena föreslog man namnet 
Förenade invandrarorganisationer i Sverige (FIOS) med motiveringen: 
 

Kontakterna mellan våra organisationer har varit konkreta och viljan till samarbete vi-

sat sig stor; det är därför befogat att även de kontakter som vi kommer att ta med 

myndigheter och andra innan ett riktigt förbund upprättats skall göras under sådana 

former som på ett tydligt sätt markerar att vårt samarbete redan är ett faktum. Arbets-

gruppen tycker att den föreslagna benämningen uppfyller det kravet. 

 
Det andra förslaget handlade om benämningar på samarbetets funktioner 
såsom ombud, ombudsgrupp, ombudsmöte, arbetsgrupp, arbetsgruppsmed-
lem och arbetsgruppsmöte. Det tredje handlade om bland annat en fond som 
skulle bildas med bidrag på 50 kronor från varje organisation för kostnader, 
utnämning av en kassör och en sekreterare (i början kunde det vara samma 
person) och ansökan om bidrag från vederbörande svenska myndigheter. Det 
                               
262 Provisoriska stadgar av Förenade invandrarorganisationer i Sverige (FIOS). 
263 Min sammanfattning av dessa förslag baseras på en skrivelse från arbetsgruppen till in-
vandrarorganisationerna, mötesprotokoll från mötet den 26 november 1972 och ett informa-
tionsblad (december 1972) om FIOS med rubriken ”vårt antal växer–vår enighet växer–vår 
styrka växer”. 
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fjärde förslaget handlade om fortsatta kontakter med de finska, jugoslaviska 
och arabiska organisationerna som då inte hade tagit ställning till samverkan 
genom samarbetsgruppen som skulle kallas FIOS. 

De övriga tre förslagen handlade om kraven riktade utåt vilka ansågs vara 
de första i samarbetets historia. Dessa var: 

 
1. Krav på lokaler för invandrarnas kulturella, rekreativa och organisatoriska 

verksamheter. 

2. Krav avseende radio- och tv-sändningar på de olika invandrarspråken. 

3. Krav avseende en tolkcentral med dygnet runt-service. 

 
Ovanstående förslag godkändes nästan som de var och det bestämdes vid 
mötet att besluten skulle verkställas 30 dagar efter mötet, det vill säga den 26 
december 1972. Arbetsgruppen fick till uppgift bland annat att bevaka dessa 
ärenden och förbereda och föreslå ytterligare åtgärder för att kraven skulle 
bli tillgodosedda. För att öppna ett girokonto och utarbeta en ansökan om 
bidrag för inrättande av ett kontor för FIOS tillsattes en grupp under namnet 
Arbetsgrupp nr. 2 bestående av Solon Mantzilas (svensk-grekiska förening-
en), Mattheu Bowen (Black Culture Organisation) och Carmen Soler (Club 
de los Cronopios). Som kassör och sekreterare264 valdes Leo Bosco från Itali-
enska föreningen i Nacka och organisationernas bidrag till fonden skulle 
vara minst 50 kronor som i förslaget. Organisationer som inte var närvarande 
skulle kunna underteckna breven till SIV om de skickade en skriftlig begä-
ran. Dessa brev skickades till SIV den 26 december 1972, i enlighet med 
besluten. FIOS:s tillfälliga adress skulle vara IFFI:s lokal på Frejgatan 91 
tills samarbetets egen lokal ordnades. 

I samarbetets första bidragsansökan till SIV, den 8 december 1972  kalla-
de man samarbetet ett projekt och begärde totalt 11 000 kronor plus kostnad 
för en stencileringsapparat.265 I ansökan formulerades projektets syfte så här: 

 
Förbundets uppgift är att i första hand ta itu med de problem som är gemensamma för 

alla invandrare och försöka att driva fram lämpliga lösningar samhällsvägen. Målet är 

att få till stånd ett samarbete med alla invandrare i Sverige för att kunna bilda en ar-

betsgrupp och på så sätt söka påverka samhället (Tillfällig arbetsgrupp existerar redan 

idag). 

 
Med alla dessa steg fick samarbetet en ny status. Samarbetet fortsatte att 
utvidgas med nya medlemmar. I början av 1973 bestod FIOS av ungefär 35 

                               
264 Mira Kakossaios (representant för IFFI), som kom att bli en av de mest kända personlighe-
terna bland invandrarna, lade sin reservation mot att en och samma person blev både kassör 
och sekreterare och behöll rättigheten att begära en omprovning av denna utnämning i framti-
den.  
265 SIV beviljade ett bidrag på 5 000 kronor (Ur ett informationsbrev till arbetsgrupperna, den 
6 mars 1973). 
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invandrarorganisationer med cirka 3 600 medlemmar vilket, enligt min tolk-
ning, var ett tecken på det utökade intresset för samarbetet. Men denna pro-
cess var inte helt oproblematisk. När FIOS var mitt i utvecklingsarbetet läm-
nade en av grundarorganisationerna, IFFI, samarbetet med ett argument som 
kunde tolkas som den första offentliga invändningen angående samarbetets 
praxis. I ett brev till FIOS den 2 maj 1973 förklarade styrelsen för IFFI ut-
trädandet från samarbetet: 

 
Under senare tid har i FIOS namn flera skrivelser skickats till myndigheterna, utan att 

samtliga FIOS medlemsorganisationer godkänt skrivelserna. Detta strider visserligen 

inte mot FIOS provisoriska stadgar, men är ett för IFFI olämpligt förfarande, i syn-

nerhet när det gäller politiskt kontroversiella frågor, eftersom inom vår förening finns 

företrädda många olika nationaliteter och åsiktsriktningar. Vidare har nyligen – och 

först via pressen – framkommit att en medlem av FIOS arbetsgrupp vid en internatio-

nell facklig konferens i Bryssel framträtt som bl.a. ‘representant för FIOS’. Vi vill 

gärna tro, att vederbörande gjort en god instans i detta sammanhang, men finner det 

ändå oriktigt att utse en representant utan medlemsorganisationernas hörande. Någon 

rapport från konferensen har ännu inte heller nått oss. Av dessa anledningar har sty-

relsen för IFFI beslutat att föreningen tills vidare inte bör vara medlem av FIOS. 

 

Men IFFI:s styrelse ville ha dörrarna öppna och skrev i samma brev att en 
omprövning av beslutet senare kunde bli aktuellt beroende på utvecklingen 
inom FIOS. Därför ville IFFI ha kvar möjligheten att kunna följa utveckling-
en, genom att även i fortsättningen få del av FIOS:s skrivelser. IFFI skulle 
vara beredd att delta i verksamheten med sakkunniga observatörer, som skul-
le utses med hänsyn till vad som skulle stå på den aktuella dagordningen. 

Vad var den största fördelen med ett sådant samarbetsorgan? I ett infor-
mationsblad från 1973 formulerades den största fördelen med samarbetet så 
här: 

 
De riktlinjer som invandrarorganisationerna följer kommer att bli enhetliga, de krav 

som presenteras av ett mycket stort antal organisationer får större genomslagskraft 

och arbetet blir mera effektivt och rationellt upplagt. 

 

Samarbetet, som kom att leda till dagens Samarbetsorgan för etniska organi-
sationer i Sverige (SIOS), började med dessa ambitioner och visioner under 
de ovannämnda förutsättningarna. Det som var karakteriserande i denna fas 
var ambitionen att bilda ett riksförbund. De initiativtagande organisationer-
nas pionjära strävan att utveckla samarbetsgruppen fortsatte oavbrutet. Men 
ambitionen att bilda ett riksförbund försvagades med tiden och utvecklingen 
blev i stället att sträva efter ett samarbete mellan olika riksförbund. Som jag 
kommer att reflektera över i det avslutande kapitlet, har inrättande av stats-
bidraget till invandrarorganisationer i samband med beslutet om invandrar-
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politiken år 1975 fått en avgörande roll för invandrargrupper att starta sina 
”egna” riksförbund.  

Parallellt med det kontinuerliga arbetet för ett utvecklat samarbete mellan 
invandrarorganisationer genomförde FIOS en hel del utåtriktade aktiviteter. 
En av de första aktiviteter som FIOS genomförde utåt var att motsätta sig till 
ett möte anordnat under namnet ”Invandrarriksdagen”, i Stockholm, den 2–3 
december 1972. Även om FIOS deltog i detta möte, tog FIOS avstånd från 
det redan i början av mötet och kallade det för ett ”kuppförsök” för att ”ska-
pa ett organ som ville ge sken av att vara representativt för invandrarna i 
Sverige men som i grunden inte var det”266. FIOS kritiserade också SIV för 
dess ekonomiska bidrag till mötet.267 Denna spänning mellan vissa invand-
rarorganisationer kom att upprätthållas i andra former även i fortsättningen.  

Tanken att anordna en ”internationell träff” uppstod i denna period när 
FIOS tog avstånd från ”Invandrarriksdagen”. Efter förberedelser och över-
läggningar med övriga invandrarorganisationer anordnades ett möte under 
namnet ”internationell träff” i ABF-huset i Stockholm lördagen den 26 maj 
1973 med cirka 65 inbjudna organisationer samt en del myndigheter och 
enskilda personer som antogs vara sysselsatta med invandringsfrågor. Ett 
trettiotal organisationer deltog i mötet. På mötet togs upp ämnen såsom be-
hovet av föreningslokaler, frågor om social trygghet, inflytande i samhället, 
undervisning, tolkar etc. Av SIV beviljades FIOS 3 000 kronor för mötet, 
men mötesdeltagarna bestämde att skicka tillbaka detta bidrag. 

FIOS hade också en nära kontakt med Invandrarutredningen. I sin allra 
första remiss i november 1974, som svar till det tredje delbetänkandet av 
Invandrarutredningen, skrev samarbetande organisationer i FIOS förslag om 
frågor såsom föreningslokaler, organisationsbidrag, rösträtt även till riks-
dagsval, barnbidrag även för barn bosatta i hemlandet268, utökad moders-
målsundervisning269, tolkservice dygnet runt, invandrarorganisationernas 
representation på invandrarkommittéer på alla nivåer270. De flesta av dessa 
förslag kom att stå på dagordningen i senare år.271            

                               
266 Ur en informationsartikel om FIOS, december 1972. 
267 ”Invandrarriksdagen” som FIOS kraftigt motsatte sig ledde i sin tur till dels Immigrant-
institutet som nu har sitt säte i Borås, dels nya möten under samma namn, exempelvis Invand-
rarriksdagen 1994 och 1996 och möten under namnet Invandrarforum.    
268 Barnbidrag även för barn bosatta i hemlandet motiverades i remissvaret att dessa barn inte 
kostades den svenska staten något i form av skolor eller sjukvård medan deras föräldrar arbe-
tade i Sverige (SIOS 2005:21). 
269 Enligt FIOS:s förslag i remissen skulle 2 timmars undervisning för invandrarbarn utökas 
till minst 4 timmar i veckan och även vuxna med dåliga kunskaper i sitt eget modersmål 
skulle få möjligheten att ha modersmålsundervisning vilken i sin tur skulle hjälpa dem i deras 
studie av svenska språket (SIOS 2005:21). 
270 Frågan om denna representation motiverades att invandrarorganisationerna var de som 
representerade invandrarna (vare sig de var organiserade eller ej) och därför skulle själva 
invandrarorganisationerna välja representanter till dessa kommittéer för att de skulle anses 
som representativa (SIOS 2005:21).  
271 SIOS 2005:6 och 21 



 85

En annan aktivitet som FIOS deltog i var det internationella samarbetet 
mellan invandrarorganisationer i Europa. FIOS började först utveckla kon-
takter med Förberedande internationell kommitté (IPC) som bildades vid den 
första europeiska konferensen mellan invandrarorganisationer som hade 
anordnats under namnet ”Foreigners in our community”, Amsterdam 1971. 
IPC hade som enda uppgift att organisera och sammankalla den andra euro-
peiska konferensen bland invandrarorganisationer. Ett av IPC:s förberedande 
möten inför den andra konferensen anordnades i Stockholm den 1–2 decem-
ber 1973 med FIOS som värd. Man diskuterade bland annat ekonomiska 
möjligheter att anordna konferensen. Den andra konferensen hölls i Wage-
ningen (Holland) den 21–24 november 1974 där FIOS representerades med 
tio personer. SIV skickade också en observatör till konferensen. Vid denna 
konferens fick FIOS tillsammans med den belgiska invandrarorganisationen 
CLOTI, som var byggd på samma sätt som FIOS, uppdrag att inleda de pre-
liminära arbetena för att åstadkomma en ny europeisk konferens i syfte att 
skapa ett centralorgan för många invandrarorganisationer.272 

FIOS och CLOTI lyckades inte förbereda en konferens och därefter antog 
den spanska organisationen (ATEES i Schweiz) och den italienska organisa-
tionen (FILEF i Italien) uppgiften 1976 att anordna ett möte i Luxemburg. 
Där beslutade man att sammankalla den tredje konferensen i Turin (Italien). 
På konferensen i Turin som anordnades 1977 beslutade man att ha två for-
mer av uppföljning: 

 
• Att bilda en samordnande europisk kommitté, som skulle fungera som kon-

taktorgan bland deltagande organisationer och som samordnande struktur 

• Att ge SIOS uppdraget att förbereda och sammankalla invandrarorganisa-

tionernas fjärde konferens.273 

 

Den europeiska samordnande kommittén, som bildades i enlighet med beslu-
tet på Turinkonferensen, försvann utan någon känd orsak efter två–tre mö-
ten. Men den fjärde konferensen anordnades av SIOS när SIOS fick de 
svenska myndigheternas stöd 1981 att förbereda en sådan konferens. 

Under denna fas kan man identifiera en tydlig spänning mellan FIOS och 
LO. Speciellt var LO oroligt för FIOS:s internationella relationer. Som en 
del av detta tog Björn Pettersson, ordföranden i Invandrarrådet vid LO, av-
stånd från FIOS:s internationella verksamhet med argumentet att IPC-
anslutna organisationer planerade att bilda egna fackliga och politiska orga-
nisationer utanför de gängse organisationerna.274  FIOS svarade på denna 
kritik om IPC med ett brev till Invandrarrådet vid LO den 19 april 1974. I 
brevet påpekades att medlemmar i de FIOS-anslutna organisationerna var till 

                               
272 Ur ett informationsblad om FIOS, januari 1975. 
273 Ur informationsbladet ”SIOS internationella arbete och samarbete” (utan något datum).   
274 Protokoll från Invandrarrådets sammanträde på Rönneberga den 9 oktober 1973. 
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övervägande del fackanslutna och de skulle inte inrikta sig på egen fackan-
slutning. Därför skrev de att ”av denna anledning anhåller vi härmed att In-
vandrarrådet med det snaraste rättar till protokollet i fråga, så att i ett så vik-
tigt dokument skall det inte se ut som om FIOS går emot de anslutnas strä-
vanden”. I sitt svar (den 30 april 1974) till FIOS hänvisade Björn Pettersson 
till IPC:s ordförande Dr. M. Nikolinakos uttalanden på presskonferenser och 
nämnde inget om eventuell ”rättelse” i protokollet.  

Här bör nämnas att FIOS sökte kontakt med LO vid ett par tillfällen för 
att få anslag, men LO ställde sig mycket restriktiv. I ett sammanträde av 
LO:s referensgrupp om invandrarfrågor motiverade Björn Petersson LO:s 
inställning gentemot FIOS så här: 

 
Eftersom man inte vill samarbeta med en organisation som uppger sig för att vara ett 

överflygande organ. En annan orsak till LO:s restriktiva inställning är FIOS  interna-

tionella förgrening.  Den internationella förgreningen har haft konferenser i bl. a. 

Amsterdam och Bryssel, där man ställt sig mycket kritisk både till de fackliga organi-

sationerna och de politiska partierna i invandrarländerna.275 

 
Pettersson ansåg vidare att ”FIOS i Sverige inte tycks ha någon avsikt att gå 
i agitation mot arbetarrörelsen såsom sker i t ex Västtyskland, Frankrike och 
Holland”, men ändå hade han en ”känsla av att de som samlas inom FIOS är 
sådana som inte ’lyckats’ inom sina invandrarorganisationer och nu söker sig 
en ny plattform”.276 

Olof Palme277 tog själv initiativet och den 25 november 1974 samlade 
han, med dåvarande justitieministern Anna-Greta Leijons och kommunmi-
nister Hans Gustavssons närvarande, flera invandrarorganisationer på Harp-
sund för att diskutera invandrarpolitiken efter den första invandrarutredning-
ens förslag. Staten betalade Giorgos Tsokanis och Jacinto Legazpis, som var 
på konferensen i Holland den 21–24 november 1974, resekostnader för att de 
skulle hinna mötet på Harpsund.278 Enligt en av mina intervjupersoner var 
detta initiativ intressant, eftersom de inte fått bidrag att delta i konferensen, 
men fått det som behövdes för att vara med i mötet på Harpsund. 

Om mötet på Harpsund skrev Aftonbladet, den 26 november 1974 att 
”Palme berättade att invandrarna skulle få rösträtt till valet 1976. I gengäld 
fick han försäkringar om att invandrarna såväl fackligt som politiskt vill 
arbeta i de organisationer och partier som i dag finns i Sverige” och ”kom-
munerna ska se till invandrarna som de ser till de infödda svenskarna, plus 
dubblade ansträngningar p.g.a. språkhandikapp. Organisationer och partier 

                               
275 Ur Protokoll från Referensgruppens sammanträde på Täljöviken den 24 februari 1974. 
276 Ur Protokoll från Referensgruppens sammanträde på Täljöviken den 24 februari 1974. 
277 Enligt SIOS var Olof Palme den förste politikern som förstod att FIOS kunde stå för något 
bra. (SIOS 2005:7)   
278 SIOS 2005:7. 
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som fått löfte om invandrarnas solidaritet får också se till att öppna sig för 
dem.” 

Efter mötet på Harpsund mjuknade relationerna med LO också och ge-
nom åren utvecklade LO kontakter med enskilda riksförbund. Exempelvis 
deltog en del samarbetande riksförbund i LO:s olika referensgrupper. LO 
stödde den fjärde konferensen för europeiska invandrarorganisationer som 
ägde rum på LO:s kursgård Runö. Men trots allt detta anses en viss tvek-
samhet om samarbetande invandrarorganisationer ha blivit kvar under 
ytan.279          

Den andra fasen: organisatorisk orientering 

Egentligen kan denna fas tolkas som en avknoppning från FIOS. Försöket att 
få med även finska och jugoslaviska riksförbunden i samarbetet var en viktig 
del av FIOS:s arbete redan från början. Men utvecklingen ledde till att de två 
FIOS anslutna riksförbunden, Italienska riksförbundet och Grekiska riksför-
bundet, tillsammans med finska och jugoslaviska riksförbunden utvecklade 
ett mer ”löst” samarbete parallellt med FIOS i stället. 

FIOS:s återkommande försök att ha finska och jugoslaviska förbunden 
med i samarbetet lyckades inte, eftersom de inte ville ”delta i en formell 
sammanslutning med stadgar som var sammansatt av olika nationella och 
lokala eller regionala föreningar”.280  

I ett dokument om FIOS:s dåvarande läge281 den 20 april 1977 underteck-
nad av Fernando Grosselli (FAIS-Italienska riksförbundet), Rolando Casnici 
(FAIS), Leo Bosco (SAI) och Dino Stivanin (FAIS) skiljde man samarbetet 
mellan riksorganisationer från det som man hade genom FIOS: 

 
Det nuvarande samarbetet mellan italienare, greker, finländare och jugoslaver har ty-

värr en annorlunda karaktär än den FIOS har. I själva verket behandlas bara de mest 

aktuella problemen och man syftar inte på att bilda en verksamhet som skulle kunna 

omfatta även andra nationaliteter och inte ens på att upprätta internationella kontakter. 

 
I samma dokument påpekade de undertecknade att förslaget från Grekiska 
riksförbundet att reducera FIOS till en lokalorganisation inom Storstockholm 
varit ett tecken på både det minskade intresset för FIOS hos riksförbunden 
och den rådande krisen som FIOS stod inför: 
 

Man har alltså kommit till en punkt där man inte lyckas se någon möjlighet för FIOS 

att fortsätta en meningsfull aktivitet. 

                               
279 SIOS 2005:7.      
280 Koren-Holm 1980 
281 Det är det senaste dokumentet om FIOS som jag har fått tag på.  
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Under dessa omständigheter finns det tre möjliga punkter att ta ställning till. 

1. Upphöra med FIOS. Det bör inte komma som en överraskning för någon att 

en organisation är uttjänt och upphör efter att ha utfört ett visst arbete. Och 

man kan absolut inte säga att FIOS inte har gjort en verklig insats. 

2. Att hålla FIOS vid liv, men i minskad takt, medan man avvaktar möjligheter 

för att återta verksamheten i alla organisationernas intressen. 

3. Beslutsamt utvidga FIOS för att snarast återgå till sin verksamhet. Men här 

rör det sig om att lösa ett eventuellt svårt problem, nämligen att såväl hitta 

villiga personer som att utarbeta ett verkligt livgivande program. 

  

Det samarbete som började då formas mellan de fyra organisationerna fort-
satte i hög takt utan att man nämnde namnet FIOS. Det ser man tydligt när 
de finska, jugoslaviska, italienska och grekiska riksförbunden uppvaktade 
arbetsmarknadsminister Per Ahlmark den 24 november 1976, och i brevet 
skickat före uppvaktningen. Varken i brevet eller i uppvaktningen nämndes 
något om FIOS. Denna aktion lanserades som den första gemensamma ak-
tionen mellan dessa organisationer vilka skulle ha ett gemensamt möte den 3 
december för att gå vidare i arbetet för invandrarnas krav.282 

Grekiska och italienska riksförbunden tog initiativ år 1977 att tillsam-
mans med finska och jugoslaviska riksförbunden bygga upp ett effektivare 
samarbete mellan organisationerna. I ett PM om FIOS framtid och dess roll 
skrev riksförbunden: 

 
Det finns två viktiga skäl till att FIOS – som f.n. befinner sig i ett läge som mycket väl 

påminner om Törnrosas sömn – bör på nytt aktiveras och förstärkas av alla de krafter 

som utgör den största delen av de arbetande invandrarna i det svenska samhället: 

a. För det första därför att de olika invandrargrupperna och dess organisatio-

ner saknar en gemensam samarbetsplattform, där en hel rad olika frågor 

kan komma till tals. 

b. För det andra därför att solidaritetskänslan invandrare emellan och de ar-

betande människorna i det här landet lätt blir abstrakt, utan förankring till 

verkligheten och utan reella instrument och medel som effektivt och på ett 

realistiskt sätt kan motverka vissa negativa tendenser  

 
På grund av dessa två orsaker, och en del aktuella frågor som ansågs göra en 
gemensam aktion nödvändig, tyckte riksförbunden att ”ett organ som FIOS 
kan bli det effektivaste instrumentet för att uppnå vissa målsättningar. Å 
andra sidan kan FIOS bli ett organ, demokratiskt uppbyggt, där även små 
invandrargrupper representeras och lägger fram sina problem och synpunk-

                               
282 Brev till statsrådet skickades den 10 november 1976. Organisationernas brev och uppvakt-
ning uppmärksammades brett i massmedia också. Förutom DN, finns TT:s nyhetsnotis  om 
brevet och uppvaktningen exempelvis i Borås Tidning, Arboga Tidning, Trelleborgs Allehan-
da, Ystads Allehanda, Södermanlands Nyheter och Hallandsposten den 25 november 1976.   
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ter”. Enligt samma PM måste ett sådant samordningsorgan exempelvis ha 
dessa mål förutom att verka på ett internationellt plan: 

 
• Att förstärka samarbetsbanden invandrare emellan 

• Att förstärka solidariteten och samarbetet mellan infödda och invandrade 

arbetare 

• Att hjälpa det fackliga arbetet, så att det kan nå ut till de minsta invandrar-

grupperna 

• Att bli ett rådgivande organ beträffande olika invandrarfrågor 

   

Man lade stor vikt vid finska och jugoslaviska riksförbundens eventuella 
medlemskap och med dessa skulle FIOS:s roll få ”andra dimensioner och 
dess arbete ett annat perspektiv”. Därför påpekade man att italienska och 
grekiska riksförbunden, med FIOS:s medgivande, inom kort skulle inleda ett 
diskussionsmöte med representanter för finska och jugoslaviska riksförbun-
den för ”att diskutera och framlägga olika synpunkter, angående dess [deras] 
eventuella deltagande i FIOS”. 

De initiativtagande organisationerna anordnade ett möte den 29 septem-
ber 1977 där finska, grekiska, italienska och jugoslaviska riksförbunden 
deltog. Organisationerna var överens om vikten av ett vidgat samarbete och 
utgångspunkten var att små organisationer skulle ha väldigt små chanser att 
föra fram sina problem. De diskuterade olika samarbetsformer och man kom 
fram till att inga organisatoriska lösningar skulle behövas. Man ville istället 
att varje organisation skulle förbereda och utarbeta sina förslag, sedan skulle 
man kunna diskutera dessa tillsammans och eventuellt kommentera i gemen-
samma uttalanden. Man poängterade att de egna medlemmarna borde hållas 
väl informerade om allt gemensamt arbete och dessutom skulle allt som 
skrivs till svenska myndigheter meddelas till övriga organisationer för kän-
nedom och idéutbyte. Man välkomnade också andra invandrargrupper till 
samarbetsgruppen. De samarbetande organisationerna tyckte att något speci-
ellt namn på samordningsgruppen inte behövdes. Men på skämt fortsatte 
samarbetsgruppen heta FIOS (Fyra invandrarorganisationer i Sverige). Om 
ett preliminärt program i olika frågor som borde tas upp gemensamt var ock-
så en av de punkter som organisationerna enades om: 
 

• Konferenser med olika politiska partier bör anordnas 

• Invandrarrådet, man var inte nöjd med dess funktion 

• Fördelning av anslag inom Statens kulturråd 

• Statens ungdomsråd och ungdomsfrågor 

• Val 1979 

• Modersmålundervisning.283 

 

                               
283 Koren-Holm 1980:4. 
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Denna överenskommelse blev ett visst outtalat slut på FIOS som grundades 
1972 och en ny typ av samarbete fick sin start. I överenskommelsen kan man 
inte se något spår av att det nya samarbetet vill vara en fortsättning av FIOS. 
Det är intressant att nämna här att det inte finns några uppgifter om vad som 
formellt hände med FIOS när de fyra riksförbunden kom överens om ett nytt 
samarbete som inte skulle ha ”organisatoriska lösningar”.   

En viss tid efter detta möte började två nya organisationer komma till 
gemensamma överläggningar; Spanska föreningen Los Cronopios och Tur-
kiska arbetarnas riksförbund vilka senare skulle få namnen Spanska riksför-
bundet respektive Turkiska riksförbundet. Med detta började man informellt 
använda namnet SIOS som förkortning av Sex invandrarorganisationer i 
Sverige. Under 1978 började representanter för Assyriska riksförbundet 
mera regelbundet delta i det gemensamma arbetet. Informella SIOS betydde 
då Sju invandrarorganisationer i Sverige.284 

År 1981 hade samarbetet vuxit till tio riksförbund (italienska, grekiska, 
jugoslaviska, finska, turkiska, spanska, assyriska, portugisiska, polska och 
finlandssvenska riksförbunden) och fick namnet Samarbetsgrupp för invand-
rarorganisationer i Sverige (SIOS). Man ansåg att det inte var möjligt längre 
att byta namn efter antalet medlemmar. 

Den sammanfattade utvecklingen av samarbetet som jag har redovisat 
ovan visar att SIOS inte är en direkt organisk fortsättning av FIOS utan bara 
en arvtagare av detta pionjära samarbete. När man tittar på de formella be-
skrivningarna av SIOS:s historiska bakgrund kan man se många luckor i 
dem. Det kan också vara ett källkritiskt problem när ramar för det nuvarande 
samarbetet skapas, återskapas och transformeras i relation till den historiska 
utvecklingen kring samarbetet mellan invandrarorganisationer. 

Efter steget mot ett mer kontinuerligt samarbete mellan invandrarorgani-
sationer fungerade SIOS som en grupp med fokus på enskilda aktuella frågor 
fram till 1989. Man hade inte stadgar som FIOS hade från början, utan man 
samarbetade utifrån en del gemensamma riktlinjer och mål. SIOS med tio 
medlemmar var inte längre ute efter nya medlemmar i jämrörelse med den 
första fasen, där FIOS var mycket aktivt att värva nya medlemmar, och där-
för behöll man samarbetet mellan tio riksorganisationer under en relativ lång 
tid. 

Under denna fas genomförde samarbetsorganet olika aktiviteter. Som jag 
nämnde ovan var uppvaktningen av arbetsmarknadsminister Per Ahlmark år 
1976 det första gemensamma handlandet. Det återkommande arbetet för 
rösträtt i folkomröstningen om kärnkraft och i riksdagsval var en annan akti-
vitet som samarbetande invandrarorganisationerna envist bedrev. Tillsam-
mans med andra påtryckningar ledde opinionen för rösträtt till att invandrare 
som inte hade svenskt medborgarskap fick rösträtt i folkomröstningen om 
kärnkraft. Ett förslag från dessa samarbetande organisationer till Ahlmark att 

                               
284 Koren-Holm 1980:5–6.  
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inrätta en invandrarminister, vilket skulle vänta några år till, även om man i 
praktiken använde i vissa sammanhang ordet ”invandrarminister” för stats-
råd med ansvar för invandringsfrågor. Först när Anita Gradin blev minister 
1982, fick hon som invandrar- och jämställdhetsminister egen statssekretera-
re, Jonas Widgren, som även var med i Invandrarutredningen vilken ledde 
till de tre riktlinjerna år 1975. 

En annan stor aktivitet som samarbetet genomförde under denna period 
var organiseringen av den fjärde konferensen för de europeiska invandraror-
ganisationerna, Stockholm den 8–10 mars 1985. Konferensen öppnades av 
invandrarministern Anita Gradin. Den ekonomiska krisens effekter på in-
vandrare i Europa och invandrarorganisationernas strategi, invandrarnas 
deltagande i samhället, den internationella kooperationen och andra genera-
tionens frågor var fyra stora teman i konferensen.  Konferensen godtog för-
slag såsom stadgar för invandrade arbetares rättigheter, en resolution för 
kurder, en resolution för freden och en rekommendation att höja kvinnornas 
representation på den kommande konferensen. I slutdokumentet bestämde 
man att bilda en samordningsgrupp bland invandrarorganisationer i Europa 
vilken skulle heta CAIE (Conseil Européen des Associations des Immigrés). 
I enlighet med konferensens beslut bildades CAIE med säte i Paris. Men 
efter en viss tid möttes CAIE av ekonomiska-, informations- och arbets-
formsproblem vilka ledde till att CAIE markant försvagades och på något 
sätt försvann, även om det existerade på pappret.285   

En annan aktivitet som de samarbetande organisationerna startade 1979 
och som fortfarande är vid liv är studieresor till de olika länder som organi-
sationerna har sina medlemmar ifrån. Studieresorna anordnas ”för att bättre 
lära känna varandras hemländer samt för att aktualisera frågor i våra hem-
länder. Genom att träffa ansvariga myndigheter, ta upp frågor och samtidigt 
få andra länders åtgärder och erfarenheter som referens, bidrar vi mera kon-
kret till samarbete med våra hemländer. Vi tar också initiativ till ett ökat 
samarbete mellan Sverige och våra länder”.286 

Tills nu har man anordnat sammanlagt femton studieresor till de länder 
som SIOS:s medlemmar kommer ifrån: Grekland (1979 och 1988), Finland 
(1980 och 1993), Jugoslavien (1982 och 2001), Polen (1984 och 1995), Itali-
en (1985 och 1998), Portugal (1986), Spanien (1987), Syrien (1994), Turkiet 
(1992 och 2004). 

Studieresorna har alltid fått uppmärksamhet i respektive land och repre-
sentanterna har tagits emot av bland annat presidenter och statsministrar 
förutom respektive lands frivilligorganisationer och myndigheter. Respektive 

                               
285 Ur ”SIOS internationella arbete och samarbete”. 
286 Ur ”Detta är SIOS. Samarbetsorgan för invandrarorganisationer i Sverige” 1992:5. 
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medlemsorganisation har varit värd i det land deras medlemmar kommer 
ifrån.287 

Den tredje fasen: organisatorisk etablering 

Den process som jag kallar den tredje fasen började med viljan att omvandla 
SIOS från en samarbetsgrupp för enskilda aktuella problem till en formell 
organisation med stadgar och riktlinjer. I ett möte, den 4 juni 1989 omvand-
lades SIOS till en mer formell organisation och fick namnet Samarbetsorgan 
för invandrarorganisationer i Sverige (SIOS). I samma möte antogs stadgar 
och riktlinjer för framtida verksamhet. 

I den första stadgan av SIOS från 1989 formulerades samarbetets mål och 
syfte så här: 

 
Samarbetsorgan för invandrarorganisationer i Sverige (Groupe de Collaboration entre 

les Associations nationales des Immigrés en Suéde, The Cooperation Group for Im-

migrant Associations in Sweden), i det vidare kallat SIOS, är en plattform för frivillig 

sammanslutning av vissa invandrarorganisationer som i samarbete med alla krafter i 

Sverige vill verka för ett rättvisare, jämlikare och mer demokratiskt samhälle, med 

uppgift att: 

 
• Med förenade krafter driva invandrar- och minoritetspolitiska frågor som är 

gemensamma för organisationerna 

• Förstärka samarbetet i andra frågor som är gemensamma för organisationer-

na. 

 

Enligt denna stadga var de verksamhetsformer som SIOS skulle bedriva:  
 

• Med uppvaktningar, skrivelser och yttranden påverka och påskynda invand-

rar- och minoritetspolitiskt reformarbete 

• Förbereda möten med statsmakten och folkrörelser 

• Med kurser, konferenser och evenemang utveckla verksamhet i frågor av 

gemensamt intresse för medlemmarna 

• Med olika verksamheter närma medlemmarna till varandra, bekanta sig med 

medlemmarnas ursprungsländer och delta i det internationella arbetet 

 
För att bli medlem ställde man följande krav: 

 

                               
287 Undantaget här är studieresan till Syrien där Assyriska riksförbundet var värd. Eftersom 
det inte finns något land som är assyriernas ”eget”, valde de att anordna en resa till Syrien 
eftersom en del av dess befolkning är assyrier. Vid ett tillfälle skulle Kurdiska riksförbundet 
anordna en resa till Sydkurdistan (Irakiska Kurdistan), men det blev inte av på grund av en hel 
del praktiska hinder. 
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• Organisationen skall vara demokratiskt uppbyggd, partipolitiskt och reli-

giöst obunden 

• Organisationen skall bygga på nationell, etnisk eller språklig grupptillhörig-

het 

• Organisationen skall vara öppen för alla, medlemskap frivilligt, verksamhet 

inriktad på invandrar- och minoritetspolitiska frågor 

• Organisationen skall dela SIOS:s grundläggande värderingar, anta SIOS:s 

stadgar och ställningstaganden. 

 

Den organisation som ville bli medlem skulle komma med en skriftlig ansö-
kan och beslut om medlemskap skulle tas enhälligt på ett ordinarie represen-
tantskapsmöte. Som den senare praxisen har visat, har denna enhällighet lett 
till att det har blivit svårt för en del organisationer att komma med i SIOS 
även om de har velat. Därför fortsatte man med tio medlemmar fram till 
1997 då Kurdiska riksförbundet och Iranska riksförbundet antogs som med-
lemmar. År 1999 blev Chilenska riksförbundet och Eritreanska riksförbundet 
medlemmar medan Syrianska riksförbundet fick medlemskap i maj 2000. 
Under representantskapsmötet 2000 beslöt man att samarbetet skulle heta 
Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige med motiveringen att 
medlemsorganisationerna inte ville kalla sig ”invandrarorganisationer” läng-
re och därför ville man använda ”etniska organisationer” i stället. Men man 
ville inte ändra förkortningen SIOS och denna behölls även om det inte var 
en direkt förkortning av samarbetet. Sverigefinska riksförbundet lämnade 
SIOS 2003 medan Somaliska riksförbundet och Riksförbundet Roma Inter-
national fick medlemskap samma år. Med detta ökade antalet medlemsorga-
nisationer, som visas tabell 1, till sexton riksorganisationer med sammanlagt 
86 032 medlemmar och 446 föreningar. Sedan dess har SIOS inte fått någon 
ny medlem. 

Uttalandena i representantskapsmötet år 2003 visar att SIOS:s medlem-
mar anser Sverigefinska riksförbundets utträde ur SIOS vara en förlust för 
samarbetet. Här skall jag inte gå in i detalj om varför Sverigefinska riksför-
bundet lämnade SIOS, men det som jag kan, utifrån mina samtal med en del 
representanter för SIOS:s medlemsorganisationer, säga är att det kan finnas 
flera anledningar. Sverigefinska riksförbundet begärde utträde utan att ange 
någon anledning, men enligt en del andra källor ligger också vissa ekono-
miska intressen bakom Sverigefinska riksförbundets utträdelse från SIOS. 

SIOS anordnade ett internationellt seminarium i Stockholm den 31 maj 
1997 under namnet ”SIOS internationella seminarium – europeiskt samarbe-
te för integration” där förutom invandrarorganisationer från olika europeiska 
länder också LO och ABF deltog. 
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Tabell 1. Medlemmar i SIOS (2006)288 

                                     Antal  

 

 Grundat år Medlemmar Föreningar 

 

Assyriska riksförbundet 1977 8 696 28  

Chilenska riksförbundet 1983 960 17 

Eritreanska riksförbundet 1981 1 200 11 

Finlandssvenskarnas riksförbund 1969 3 402 21 

Grekiska riksförbundet 1972 4 936 25 

Iranska riksförbundet 1994 5 391 77 

Italienska riksförbundet 1960 3 295 17 

Kurdiska riksförbundet 1981 7 672 40 

Polska riksförbundet 1977 1 600 14 

Portugisiska riksförbundet 1980 1 495 5 

Riksförbundet Roma International 1995 5 000 35 

Serbernas riksförbund 1970 6 422 35 

Somaliska riksförbundet 1995 5 438 60 

Spanska riksförbundet 1978 1 527 5 

Syriska riksförbundet 1978 18 923 34 

Turkiska riksförbundet 1977 10 075 22 

 

Totalt   86 032 446 

 
 
SIOS har idag en organisatorisk struktur som har utvecklats genom åren. 
Förutom medlemmar kan SIOS numera ha både samarbetspartner (samver-
kanspartner) och stödmedlemmar. Oavsett eget eller SIOS:s initiativ skall 
samarbetet, när en ideell eller annan organisation blir samarbetspartner, 
”vara offentligt utryckt, bygga på ömsesidig respekt och utgå ifrån båda 
partners intresse. Samverkans omfattning och innehåll skall regleras med 
avtal eller annan överenskommelse och underställas den demokratiska pro-
cessen”.289 Stödmedlemskap, som är ovillkorligt kan däremot fås av ”ideella 
organisationer eller anordnare av ideell verksamhet, samhällsaktörer och 
företag samt enskilda som delar SIOS:s värderingar” och vill stödja SIOS 
ekonomiskt.290 

                               
288 Uppgifter i denna tabell baseras dels på den information som står för varje medlemsorgani-
sation i SIOS:s hemsida www.sios.org (2006-11-13), dels på Integrationsverkets lista över 
statsbidrag till riksorganisationer bildade på etnisk grund (2006). Uppgifter om två medlems-
organisationer kompletterades dels genom ett telefonsamtal med en av styrelsemedlemmarna 
för den ena organisationen, dels genom hemsidan för den andra organisationen.       
289 SIOS stadgar, antagna på SIOS representantskapsmöte den 27 maj 2006.  
290 SIOS stadgar, antagna på SIOS representantskapsmöte den 27 maj 2006. 
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SIOS består av ett antal organ som bedriver dess verksamhet. Som orga-
nisationsmodell kan dessa organ sammanfattas i figur 3. Genom denna struk-
tur kan man se tydligt att SIOS är en organisation av organisationer. 

 
 

Figur 3. SIOS:s organisatoriska struktur (2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Varje medlemsorganisation äger en röst i representantskapsmötet som sam-
las en gång per kalenderår och har till uppgift att föreslå styrelsemedlemmar 
och övriga för SIOS:s verksamhet behövliga personer samt ledamöter i 
kvinnokommittén och ungdomskommittén.  Representantskapsmötet är 
SIOS:s högsta beslutande organ och utser styrelsen, kvinnokommittén och 
ungdomskommittén. Styrelsens storlek bestäms av antalet medlemmar i 
SIOS och varje medlemsorganisation representeras i styrelsen av en ledamot 
som väljs på representantskapsmöte. Ledamotens ersättare är förbundsordfö-
rande i fall respektive organisations ordförande inte är ledamot i SIOS:s 
styrelse. SIOS leds av styrelsen mellan representantskapsmötena och sam-
manträder minst fyra gånger. Styrelsen väljer inom sig ordförande och verk-
ställande utskott som är ansvarigt för verksamheten mellan styrelsemötena. 
Kvinnokommittén och ungdomskommittén är adjungerade både i styrelsen 
och i det verkställande utskottet.291 

Representantskapsmötet och styrelsen är beslutsmässiga då mer än hälf-
ten av ledamöterna är närvarande. Nya medlemmar antas vid ett ordinarie 
representantskapsmöte och beslutet skall vara enhälligt, medan för uteslut-
ning krävs ¾ majoritet av de närvarande på representantskapsmötet. Utträde 
är frivilligt och redovisas på nästkommande representantskapsmöte. Stadge-
ändringar fattas av ordinarie representantskapsmöte med minst ¾ majoritet. 

                               
291 SIOS stadgar, antagna på SIOS representantskapsmöte den 27 maj 2006. 
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Beslut om SIOS:s upplösning skall fattas vid två på varandra följande repre-
sentantskapsmöten med minst sex månaders mellanrum varav det ena skall 
vara ett ordinarie representantskapsmöte. För beslut om upplösning krävs det 
minst ¾ majoritet av de närvarande. Vid upplösning SIOS:s tillgångar an-
vänds till ändamål som överensstämmer med organisationens syfte, eller 
enligt de riktlinjer som representantskapsmötet beslutar. Medlemsorganisa-
tioner har inte rätt att ta del av SIOS:s behållning eller egendom vid upplös-
ning av organisationen.292 

SIOS utgör nu en högt prioriterad organisation som remissinstans och 
samrådspartner i relationer med myndigheter. Dessutom är SIOS en av de 
plattformar som partier, fackföreningar och andra frivilligorganisationer 
vänder sig till vid behov av samverkan med invandrarorganisationer. Till 
skillnad från de tidigare perioderna är SIOS inblandad i olika projekt som 
innebär en tendens som förekommer på sätt och vis även hos övriga frivil-
ligorganisationer: utvecklingen som innebär dimensionen från ”röst” till 
”service”.     

Ett samarbete över etniska gränser 

 
Här redogör jag för resultaten från intervjuer, observationer och befintliga 
dokument med fokus på aktörernas intresse och engagemang, sammansätt-
ning av samarbetande parter, representanter och deras kompetens, det orga-
nisatoriska respektive det individuella i representationen, effekter av samar-
betet, inflytande över dagordningen, praktiskt samarbete i relation till det 
formella och samarbetets framtid.       

Aktörernas intresse och engagemang 

Har aktörerna tagit sin medverkan i SIOS på allvar och i så fall hur har det 
kommit till användning i relationerna? De flesta av de intervjuade nämner 
deltagarnas intresse och engagemang som en viktig förutsättning för samar-
betet. 

Här kan man undra vad som kan vara tecken på intresse och engagemang. 
I detta sammanhang är det intressant att titta på om representanter och repre-
senterade organisationer förbereder sig inför SIOS:s möten och om det finns 
vissa gemensamma mekanismer som gör att diskussionerna vid SIOS:s mö-
ten förs vidare in i medlemsorganisationer och upp på samarbetsnivå. 

”Ärligt talat, inte. Jag tror inte det”, säger en av representanterna när den-
na svarar på frågan om organisationerna förbereder sig inför mötena och om 

                               
292 SIOS stadgar, antagna på SIOS representantskapsmöte den 27 maj 2006. 
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representanterna för diskussionerna vidare in i organisationerna. Represen-
tanten kopplar bristerna i denna fråga till osynligheten och verkningslösheten 
i en del grundläggande aktiviteter: 

 
Jag tror att det beror på för det första att SIOS är en organisation som inte tas på allvar 

av svenska myndigheter. Javisst, SIOS är en remissinstans. Vi blir tillfrågade om våra 

åsikter, vad vi tänker och tycker. Sen jobbar vi lite, svarar på alla remisser som vi får. 

Men ingenting händer sen, alltså ingenting syns hos medlemmarna, de vanliga med-

lemmarna.  

 

En annan aspekt som tas upp av denna representant är bristande rapportering 
in i organisationerna. Det händer att representanterna inte rapporterar vad 
SIOS gör. Dessutom förankras SIOS inte hos medlemmar, enligt denna 
självkritiska representant. En annan besvarar frågan om man har försökt att 
komma åt denna problematik så här: 

 
Ja, vi har funderat länge. Ett sätt som vi har kommit fram till var ett månadsblad, men 

vi har inte orkat ordna detta blad och skicka till alla riksförbund och deras lokala före-

ningar. Det kunde vara en lösning ... Jag har slutat att tro på Internet för sådana saker. 

Det finns för mycket i Internet. Jag tror väldigt lite på Internet ... Jag tror mer på det 

tryckta pappret. 

 
När det gäller uppföljningen på samarbetsnivå, säger flesta av representan-
terna att man följer diskussionerna, men inte så ordentlig och årsvis. En re-
presentant påpekar förbättringen i uppföljning och gör kopplingar även till 
medlemsorganisationer: 

 

Det gjorde man inte från början. Alltså man gjorde precis som man gjorde i många 

riksförbund. På årsmötena brukade man ha en lista som man tänkte göra i kommande 

år. Och nästa år brukade man inte gå igenom vad vi gjorde. I SIOS har man blivit 

mycket bättre i detta avseende. 

 
Representanten kopplar även bristande uppföljning till representanternas 
otillräckliga tid: 

 
En organisation är aldrig bättre än medlemsorganisation. Alltså, man måste också inse 

att den typ av organisation som vi arbetar med, handlar om nästan 90 procent frivilligt 

arbete, mycket samhällsengagemang och mycket ideellt engagemang. Det innebär 

massor med uppdrag och man kan bli uppbackad eller ta på sig alldeles mycket. Det 

är som att man får ett ‘virus’ att jobba för sin egen grupp och det gör att man inte har 

tid egentligen. De flesta har heltidsjobb... Exempelvis jag. Jag hade heltidsjobb. Sen 

hade jag SIOS, sen hade jag riksförbundet, sen hade jag ett politiskt arbete. Alltså, jag 

har blivit bättre senaste tiden. Men det är en svår fråga. 
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Upplevelser och erfarenheter av intresse och engagemang visar att en del 
brister har med resurser att göra, medan en del andra beror på avsaknaden av 
en tillräcklig medvetenhet kring samarbetet i medlemsorganisationerna. 

Samarbetets sammansättning 

En av frågorna handlar om hur man ser på SIOS:s sammansättning. Är rätt 
organisation på rätt plats? Eller varför är de andra inte med i SIOS? En re-
presentant påpekar det varierande mönstret av medlemsorganisationer: 

 
SIOS bildades utifrån att några få grupper eller deras organisationer ville ta del av 

samverkan för att ha en röst ut i samhället... SIOS är unikt på det sättet att samman-

sättningen inte bygger på något sorts så att säga, yttre struktur, alltså är vi inte enbart 

europeiska, en organisation som omslutande grupper är både från Europa och utanför 

och så vidare. Det är också viktigt att både små och stora grupper är med i samarbetet. 

 
Hur värvar SIOS sina medlemmar? Enligt en representant med lång erfaren-
het i SIOS:s arbete är det karakteristiskt för SIOS att man inte är ute efter 
medlemsvärvning. Organisationerna själva söker medlemskap hos SIOS: 

 
Det berodde på att man var nöjd med sammansättningen. Turkarna hade problem med 

kurder, assyrier med syrianer. Jag var en av dem som ville öppna SIOS. Vi kunde inte 

vara som en kyrka... Kanske påverkade vår status också att man var nöjd med sam-

mansättningen. När vi reste till våra länder blev vi mottagna på högre nivåer. Även 

här i Sverige hade vi bättre möjligheter att träffa ministrar och så vidare. Därför kan 

detta ha lett till att vi ville behålla vår sammansättning. Polacker och assyrier kom in 

snabbt när vi bestämde oss att inte vara bara arbetskraftsinvandrarnas organisation. 

 
Finns det organisationer som SIOS skulle vilja ha med nu? Nej, säger en 
representant och hävdar att SIOS:s styrka inte beror på antalet medlemmar 
utan dess ställningstagande i olika frågor. 

En annan aspekt som kommer fram i en del av intervjuerna är den bris-
tande medvetenheten kring samarbetsformer.  

 
Det kan också finnas såna frågor som ‘varför skall de representera mig?’. Det finns 

väldigt många riksförbund och föreningar och det har jag lärt mig under årens gång. 

Den här tendensen att ‘om jag inte är med och säger någonting, då är det inte bra’ ... 

Jag har mött en sådan tendens ofta. Och då kan det vara svårt att delegera andra att re-

presentera sin egen etniska grupp och vara med att träffa minister. För min del som 

har varit med så många år och är så mätt på så många saker är det en lättnad att tre 

personer träffar exempelvis en minister i stället för sexton personer. För då behöver 

jag inte bekymra mig och jag vet att vad de säger kommer att gynna min grupp lika 

mycket som deras. För mig är det inte nåt problem, men det är inte alla som har kom-
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mit till den här mognaden. Tänk om en italienare inte skall kunna representera filippi-

nier eller muslimer, då kommer man inte över denna tröskel. 

 
Det kommer fram tydligt att SIOS fortfarande inte arbetar aktivt för att få 
nya medlemmar och det första initiativet förväntas fortfarande tas av organi-
sationer som vill bli medlemmar. Ett annat resultat är att SIOS fortfarande 
har en hel del att göra för att kunna skapa en intresserepresentation utan att 
behöva direkt representation från alla medlemmar.  

Representanterna och deras kompetens 

I frågan om representationerna kännetecknas av rätt person på rätt plats skil-
jer uppfattningar sig åt. När det gäller valet av representanter kan man säga 
att själva organisationerna har mandat att utse ordinarie ledamot respektive 
suppleant. 

Den centrala frågan här är om organisationerna skickar kompetenta293 re-
presentanter när de har sådana. Det har även nära kopplingar till intresset och 
engagemanget hos organisationerna: 

 
I och med det sättet vi jobbar, där en viss tolkning av vissa frågor görs, så brukar or-

ganisationerna skicka den mest erfarna på policyfrågor vilket inte behöver betyda att 

just den här personen är den mest kompetenta i sakområdet eller den mest omtyckta 

bland sina medlemmar och så vidare... Det är lite att vi är ideella organisationer. Vi 

sammantaget kan samla ihop en viss kompetens, men enskild per person, per förbund, 

så finns det inte. 

 

Svårigheter med detta förklaras genom förklaringen att oftast arbetar de del-
tagande personerna med något annat, de kanske är utbildade i ett visst områ-
de som är mer specifikt eller kanske har helt andra orienteringar. Men som 
en intervjuperson säger måste man ha en bred allmän kunskap, samhällskun-
skap, för att vara en representant i SIOS eller i medlemsorganisationer. Och 
det här innebär då, enligt denna intervjuperson, att det är väldigt svårt att 
ställa krav på en person att den ska uppnå allt det här. Det kan i sin tur inne-
bära att representanten inte alltid gillar att läsa alla papper, utan kan gå ige-
nom mer övergripande. 

                               
293 I mina intervjuer har jag inte definierat vad jag menar med “kompetens”, utan nämnt i 
samband med intervjufrågan ”på vilket sätt påverkar personlig kompetens individers delak-
tighet i rådets diskussioner?”. För min intervjufråga har ”personlig kompetens” inneburit 
både allmänt kunnande (en kombination av utbildning, erfarenheter och förmågor) och kom-
petens i respektive sakfråga (samarbete, samråd och delaktighet). I svaren på denna tematiska 
fråga om kompetens har det funnit båda dimensioner av kompetensen och det har skett en 
växling mellan dem i intervjuerna.                     
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En annan representant med en kritisk inställning besvarar frågan om or-
ganisationerna skickar kompetenta personer till SIOS: 

 
Inte alltid. Det hänger väldigt mycket på vilket status SIOS har i respektive riksför-

bund. Om de förankrar SIOS:s arbete i varje riksförbund, så att det inte blir ‘one 

man’s show’294, att den här killen kommer till SIOS och gör det och det och inte rap-

porterar tillbaka. Och det förekommer ganska ofta. Under vissa perioder har det hänt 

att medlemskap i SIOS:s styrelse varit ‘one man’s show’ för vissa personer. Styrelsen 

i respektive förbund visste aldrig vad vi gjorde i SIOS. Och detta problem kom ibland 

tydligt fram vid ordförandemöten som anordnades en gång om året där en del ordfö-

randen ställde alla möjliga konstiga frågor. 

 

De intervjuade representanternas upplevelser och erfarenheter visar att bris-
ter i organisationernas representation i SIOS har nära kopplingar dels till 
organisatoriska resurser, dels till intresset för samarbete hos den styrelse som 
bestämmer vem som ska representera dennes organisation.   

Representationens dubbelhet 

Eftersom organisationer representeras av människor och människor handlar 
på organisationers vägnar, det vill säga att aktörerna är ”delvis människa, 
delvis organisation”295, kan man undra vad som är det individuella respektive 
det organisatoriska inslaget i relationerna. 

Vissa intervjuade representanter uttalar bestämt att det inte blir sådana 
spänningar under deras representantskap eftersom de följer de riktlinjer som 
deras organisationer har för sådana sammanhang. Övriga säger att det kan 
hända att det har förekommit olika synpunkter, men de har inte lett till någon 
spänning mellan representanten och dess organisation. 

Men det har hänt också att man har kontaktat respektive organisation när 
dess representant antagits vara bristfällig eller störande i vissa sammanhang.  

Effekter av samarbetet 

Effekter av samarbetet för aktörerna (både på organisatorisk och individuell 
nivå) är en av de grundläggande indikatorerna för bedömning av relationer-
na. Att kunna bryta ner fördomar, utbyta information om varandra, framför 

                               
294 “One man’s show” innebär nödvändigtvis inte att personen i fråga inte är kompetent i 
termer av utbildning, erfarenheter och förmågor, eller har ingen kompetens i sakfrågor. I detta 
fall tolkar denna intervjuade en representants bristande rapportering av händelserna till sin 
organisation som ett tecken på bristande kompetens.         
295 Ahrne 1993. 
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allt kunna samarbeta och utveckla arbetsformer nämns av intervjupersoner-
na. 

När det gäller effekter på individnivå säger majoriteten att det har funge-
rat bra och man har lyckats etablera mer kontinuerliga kontakter med var-
andra. På organisationsnivå nämns mest förbättringar och lärdomar om hur 
vissa konflikter har överbryggats:  

 
Man för en dialog, man försöker öppna för att man eftersträvar att samarbeta. Vi vet 

att det kan bli svårt mellan kurder och turkar, vi vet det liksom, det är ingen hemlig-

het. Vi pratar med dem. Nu när man vet att det fungerar, är det stort steg. 

 
En representant påpekar den tidigare verksamhetsinriktningen mot ur-
sprungslandet och säger att man inte blev lika förbannad om man blev nekad 
bostad här i Sverige jämfört med när man inte hade fått sitt passärende utfört 
i sitt lands ambassad. I detta avseende anser representanten att SIOS har 
påverkat medlemsorganisationerna. 

Som framgår av fallstudien om regeringens råd i nästa kapitel har SIOS 
försökt påverka även relationerna mellan organisationerna och staten på ett 
praktiskt sätt. SIOS som samarbetsorgan har aldrig varit medlem i regering-
ens råd, men SIOS:s skugga har alltid varit med i relationerna eftersom alla 
SIOS-medlemmar även har varit medlemmar i regeringens råd. Det framgår 
tydligt från möteshandlingar och övriga dokument av SIOS att man i princip 
har haft en tradition att samråda med varandra innan man går till möten med 
regeringens råd. Ibland har man bestämt vissa ställningstaganden som skulle 
tas vid möten med regeringens råd under vissa omständigheter. Det har hänt 
att man har skrivit brev före mötena och gett till ansvariga ministrar eller 
övriga tjänstemän vid mötena när vissa saker inte gått som man har förväntat 
sig. Man kan se ett sådant inslag i de återkommande ställningstaganden i 
mötena som jag resonerar kring i nästa fallstudie. SIOS:s handlande som en 
kollektiv aktör vid mötena, antingen som deltagare eller som samarbetsorgan 
mellan ett antal deltagare, uppfattas som positivt av representanter för orga-
nisationer som är medlemmar i SIOS och även av en del andra. Bland orga-
nisationer som inte är medlemmar i SIOS finns det kritiska röster mot 
SIOS:s kollektiva handlande i vissa sammanhang. 

Inflytande över dagordningen 

Organisationers och individers möjligheter att påverka vad man diskuterar i 
SIOS och deras sätt att använda dessa möjligheter är en av de frågor som kan 
vara intressant att titta på. 

Det som har varit karakteriserande är den kompromissanda som man har 
försökt hålla vid liv. Därför är det så att man alltid kan komma med förslag, 
men det har blivit som en oskriven praxis att man måste tänka att förslaget 
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inte skall skada någon annan medlemsorganisation i fall det inte skall präglas 
av det gemensamma intresset. 

Men kompromisspraxisen är inte helt oproblematisk. Exempelvis när man 
inte hade en styrelse med befogenhet att ta majoritetsbeslut, var det svårt att 
gå vidare. Men nu har SIOS en sådan befogenhet och man kan gå vidare i 
vissa frågor som inte antas skada någon organisations integritet. En represen-
tant påpekar denna försiktighet och säger att de väntar tills det blir moget att 
rösta om ett problematiskt ärende, även om de har den formella rätten att 
rösta om sådana fall. Representanten utvecklar sitt resonemang så här: 

 
Självklart när man driver en fråga som man försöker få i genom, kommer man till ett 

möte. Det är inte som tidigare. Om man kom till mötet och inte blev överens så gick 

man hem. Nu har man en styrelse som kan fatta beslut. Genom den demokratisering 

som har skett alltså, kan styrelsen fatta majoritetsbeslut. Det innebär i stort sett att när 

man lägger ett förslag måste man bereda antingen argumentmässigt eller försöka få li-

kasinnade att stödja den. Det är ofta så också om man möter motstånd från andra si-

dan då låter vi frågan förberedas… Vi har inte behövt rösta många gånger på tio år 

och det innebär att det finns en vilja hos samarbetspartnerna. 

 

En annan aspekt som har betydelse för att titta på inflytandemöjligheter är 
organisationernas storlek och etablerande. Även om de flesta av representan-
terna säger att storleken inte har betydelse, säger några att storleken, exem-
pelvis finska riksförbundets, har haft betydelse under vissa perioder och med 
hänsyn till vissa organisationer. Om en sådan skillnad i inflytandet säger en 
intervjuad: 

 
Organisationers storlek hade betydelse när finnarna var med. Det är en stor och erfa-

ren organisation. Hade täta kontakter i samhället. Därför gjorde vi till och med vissa 

eftergifter som vi inte skulle göra idag. Exempelvis skrev vi på i början av åttitalet 

finnarnas rätt att bli minoritet. Även jugoslaver var en stor organisation, turkarna hade 

karismatiska ledare. Även grekerna hade. Då lyssnade man på dem. Portugisiska riks-

förbundet är en liten organisation men de hade kompetenta representanter så de på-

verkade också. 

 

En intervjuperson förklarar större organisationernas inflytande genom deras 
etablering och mångfaldiga intresse: 

 
Större organisationer har intresse för fler frågor och på det sättet bevakar de kanske 

fler frågor och medverkar i fler beslut.  

 

En annan aspekt som har nära kopplingar till inflytande över dagordningen 
är att alla styrelsemedlemmar i SIOS arbetar med sina uppgifter på sin fritid 
och resten sköts av kanslipersonal som inte är förtroendevald. Det är inte 
specifikt för SIOS, men, som en del av intervjupersonerna nämner, skapar 
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denna situation en viss spänning mellan förtroendevalda och anställd perso-
nal med tanke på det formella respektive det praktiska inflytandet över det 
som görs å samarbetets vägnar.    

Praktiskt samarbete i relation till det formella 

Det ursprungliga uttalade syftet med inrättande av SIOS i sig uppfattas som 
en möjlighet för organisationerna att skapa gemensamma plattformar. Hur 
har det gått? 

Språk och kultur, jämlikhet, deltagande, politiskt inflytande, bostadspoli-
tik och diskriminering i synnerhet och de tre riktlinjerna från invandrarpoli-
tiken 1975 i allmänhet nämns av flera av de intervjuade personerna som 
centrala frågor som man lyckats med på en viss nivå. 

”Vi sysslar med det som vi borde syssla med, men på olika sätt” och ”vi 
har gjort det som låg i vårt kompetensområde” är två upplevelser av SIOS:s 
praktiska funktion. En av intervjupersonerna påpekar den projektstorlek som 
SIOS är inblandad i och tolkar detta som en ”nackdel” som gör att SIOS blir 
upptaget med det som inte var den ursprungliga ambitionen. 

Vilka frågor anser de att de har saknat i SIOS:s verksamheter? Även om 
man har gjort en hel del för exempelvis integration och relaterade ämnen, 
påpekar en representant brister i analysen av integrationspolitik: 

 
Det finns en frågeställning inom SIOS som vi aldrig har diskuterat igenom, det är att 

man inte har gjort en klar analys av vad integrationspolitik eller nuvarande minori-

tetspolitik är så att säga, att man har försökt få en klar diskussion. Vi har försökt få det 

utåt, alltså hos ministrar, och det har vi påvisat i vissa sammanhang. Sedan är det ock-

så så att jag tror att det är i grunden en bra modell. Om jag skulle förändra någonting, 

skulle det bli en större samverkan. Där har vi inte förmått att ha en större samverkan 

som omsluter alla och det kommer vi att satsa på, en samverkan som man känner sig i 

liksom i familjen. Ok, jag kan förstå att en förening någonstans inte alltid delar SIOS 

värderingar, men det skall kännas så att det är SIOS och vi är med i detta. 

 
Hur har det gått med SIOS:s delaktighet i beslutsprocesser? De flesta av de 
intervjuade säger att SIOS och dess medlemsorganisationer har deltagit i 
beslutsprocesser på olika nivåer genom remiss, brev, pressmeddelanden och 
direkta uttalanden i möten med beslutsfattarna. Hemspråkundervisningen, 
rösträtt, medborgarskap och lagar mot diskriminering nämns av flera av de 
intervjuade representanterna. Några skiljer mellan att vara med i någon fas i 
beslutsprocesser och dess praktiska innehåll. Enligt en av representanterna är 
det svårt att bedöma det verkliga inflytandet, ”men jag kan säga hur vi har 
blivit lurade”:  
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Vi föreslog för [Leif] Blomberg [ansvarig minister] att vår ordförande skulle sitta i In-

tegrationsverkets styrelse. Han dog och istället kom [Lars] Enqvist [ansvarig minis-

ter]. Vi framförde samma krav. Då sade han, ”ni skall vara nöjda”. Visst, han väljer en 

person från en grupp som är med i SIOS, men någon som saknar förankring, och det 

visste han mycket väl och vi föreslog ett annat namn. Så formellt, han gick våra krav 

till mötes, men i praktiken lurades han. 

 
Om SIOS:s funktion för relationer på individ- och gruppnivå säger de flesta 
av de intervjuade att samarbetet har lett till goda relationer mellan represen-
tanter och övriga personer som varit med i SIOS:s verksamhet. ”När man 
kommer till SIOS betyder det att man är beredd att ge och ta”, säger en in-
tervjuad. 

Förutom konferenser, seminarier och övriga möten som anordnas med 
delaktighet från medlemsorganisationer, antas även de olika projekt som har 
bedrivits ha effekt på relationer både mellan medlemsorganisationer och 
mellan medlemmar från olika organisationer. En representant säger att pro-
jekt gör att förbunden närmar sig varandra och så händer mycket mellan 
organisationerna när de har gemensamma projekt. 

Men på regional och lokal nivå anser de flesta av de intervjuade att det 
finns tydliga brister i samarbetet. Det finns bara en regional SIOS i Västra 
Götaland, med säte i Göteborg. En intervjuperson säger att ”det som vi hela 
tiden känner att vi saknar är att föra en dialog och engagemang i förbunden”. 

Samarbetets framtid 

Det är intressant att diskutera om SIOS har en framtid och i så fall hur denna 
skall se ut om de intervjuade representanterna får möjlighet att utforma detta 
på nytt utifrån de erfarenheter som de har fått genom samarbetet. 

Kommer SIOS att existera i framtidens svenska kontext? 
 

SIOS har en framtid både i Sverige och i Europa. Jag tror framför allt med hela den 

där diskussionen som kommer att pågå om diskriminering, boendesegregering, poli-

tiska rättigheter för människor som bor i unionen även om de kommer från länder 

utanför unionen. SIOS har aldrig skiljt på européer och ickeeuropéer. Jag menar lös-

ningarna måste gälla för alla. 

 
När jag nämner vissa nya omständigheter som anges vara motargument mot 
invandrarorganisationernas framtid och frågar om organisationerna har fram-
tid trots detta, säger en representant: 

 
Jag tror det. Man kan hävda att vi gjorde fel. Man kan hävda. Själv har jag ställt mig 

denna fråga: Vad skulle hända om vi istället för att bilda SIOS, stenhårt satsat på en 

politisk karriär? Men vi har erfarenheter av människor med annan bakgrund som bli-



 105

vit politiker. För det första har de inte fört den egna gruppens talan, de har fört sitt 

eget partis talan. Det är två olika saker. Det skall man ha klart för sig... 

 

Sedan ställer intervjupersonen frågan ”hur många politiker vågar stöta sig 
med majoriteten av sina väljare och säga nej?” och säger vidare att ”så länge 
det inte finns sådana politiker, kommer våra organisationer att behövas” 
eftersom sådana politiker kan tala för medlemmarna utan att bli rädda för att 
inte bli valda i nästa val. Om detta är ett tillräckligt argument eller inte, är 
svårt att säga, enligt intervjupersonen, men ”det är ett tungt argument”. 
 
Det finns andra synpunkter också om organisationernas framtid. En intervju-
ad som har varit mycket aktiv i svenskt organisationsliv säger: 

 
I princip tycker jag att om en organisation inte kan stå på sina egna ben, så har den 

inte existensberättigande… Jag tycker att organisationer, riksförbund behövs för att 

bedriva vissa verksamheter, det är helt ok. Men hur de skall organisera dessa är en an-

nan sak. 

 
En annan intervjuad person som varit aktiv i svenska organisationer, men har 
haft relationer med invandrarorganisationer i olika sammanhang påpekar att 
invandrarorganisationer har spelat en viktig social roll för de grupper som 
deras medlemmar är ifrån, men dessa organisationer har passiviserats myck-
et de senaste 10–15 åren. Intervjupersonen jämför med folkrörelserna i all-
mänhet och säger att invandrarorganisationer är en del av de passiva folkrö-
relserna. Vad gäller deras framtid i Sverige nämner personen att de inte har 
starka positioner på sina egna villkor och de måste ”tuffa” till sig om de vill 
leva vidare. 

En annan intervjuad säger att invandrarorganisationer uppfyller en funk-
tion för sina grupper, men föreslår att de bör ha nya orienteringar också för 
att kunna leva vidare: 

 
Jag tycker att de skall sälja sin kunskap. Tänk på kvinnojourerna. De skall inte bara 

syssla med fritidsaktiviteter, utan även sälja den kunskap som invandrare har. De skall 

inte få pengar för aktiviteter som de inte kan redovisa eller inte går att redovisa. De 

skall inte leva i osäkerhet. 

 
Hur skulle SIOS se ut om man hade möjligheten att utforma detta organ på 
nytt i dagens Sverige när man anser att sådana organ har en framtid? En av 
de intervjuade påpekar de bristande resurser och förutsättningar som man 
står inför:  

 
Som idag. Jag tror inte att man kan göra mycket annorlunda. Man kan göra på olika 

sätt, men man kan inte göra det så mycket bättre. Återigen, en samling personer med 

helt olika bakgrund, helt olika erfarenheter. En akademiker, en lärare, en tjänsteman, 
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en bilmekaniker, en egenföretagare. Alltså, det som är SIOS:s styrka är också dess 

begränsning. Jag har diskussioner om detta i styrelsen ibland. Jag undrar då, om vi 

inte är så bra, kan vi kanske istället vara nöjda med det som vi har gjort bra. Man mås-

te acceptera ibland att bättre än så där är vi inte. 

 
Några av de intervjuade önskar och vill se mera satsningar på SIOS:s regio-
nala och lokala arbeten i framtiden. 

* * * 

Tillsammans med den historiska återblicken över samarbetets utveckling 
sedan 1972 tyder den ovanstående redogörelsen av resultaten i det föregåen-
de avsnittet på en del intressanta förändringstendenser av vilka jag samman-
fattar några i figur 4. Jag antar att de kan bidra till mer förståelse av transet-
niska relationer som formellt antas förekomma under lika villkor eller med 
andra ord under symmetriska förutsättningar. 

En av de grundläggande förändringarna är omvandlingen från ett mer in-
formellt samarbete till ett formellt samarbete. Tendensen mot ett mer for-
mellt samarbete började lite tidigare, men samarbetsparterna beslutade år 
1989 att bilda en formell organisation. Det kan finnas flera aspekter som lett 
till denna omvandling från en informell grupp till en formell organisation. 
Enligt iakttagelser från mina informella samtal under intervjuerna kan jag 
säga att en av grundorsakerna till denna omvandling är ambitionen att kunna 
uppfylla kravet för organisationsbidrag från staten. 

En annan intressant utveckling i samarbetet är att serviceinriktade aktivi-
teter har ökat genom åren, även om ”röst”-inriktade aktiviteter fortfarande 
utgör en viktig del av SIOS:s agenda. Det har också nämnts i en del intervju-
er att serviceinriktade aktiviteter i form av projekt har lett till en outtalad 
optimering av den ursprungliga inriktning som antas vara ”röst” för samar-
betande grupper, medan en del andra anser att denna förändring kan tolkas 
som dels en anpassning till det som händer i samhället övrigt, dels en ut-
vidgning i inriktningen. 

Det har hänt en förändring även i den självupplevda identiteten hos sam-
arbetande parter. Beslutet från år 2000 att byta namn från ”samarbetsorgan 
för invandrarorganisationer” till ”samarbetsorgan för etniska organisationer” 
tyder på en upplevd identitetsförändring. Med avseende på medlemsvärvning 
och medlemsmönster har det också hänt mycket i samarbetet. Under den 
första fasen av samarbetet, det vill säga under FIOS-perioden, var samarbe-
tande parter mycket aktiva med att värva nya medlemmar, vilket senare om-
vandlades till en selektiv medlemsvärvning. Men de under senare åren har 
SIOS fått ett ökat intresse för en aktiv medlemsvärvning och tagit initiativ 
för dialogmöten med andra invandrarorganisationer. Från början hade man 
både lokala organisationer och riksorganisationer som medlemmar i samar-
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betsorganet, men detta försvann i samband med att de initiativtagande riks-
organisationerna tog över samarbetet år 1977.  
 

Figur 4. Förändring och kontinuitet i samarbetet 

 

Samarbetsform Informell  Formell 

 

Aktivitetsmönster Röst  Service 

 

Identitet Invandrarskap  Etnicitet 

    

Medlems- 

värvning Aktiv  Selektiv 

 

Medlem Blandad  Bara riksförbund 

 

 
Förutom dessa förändringstendenser kan man konstatera att medlemsorgani-
sationernas intresse för och engagemang i samarbetsorganet varierar. När 
man tittar på detta intresse och engagemang genom förberedelser inför mö-
tena, aktiviteter genom samarbetsorganet och uppföljning av besluten kan 
man se att det är mycket som ligger hos medlemsorganisationerna. 

Kompromissandan, som alla parter är mycket uppmärksamma på, är en 
annan aspekt som uttalas av flera intervjupersoner. Till skillnad från tidigare 
perioder finns numera rätten att ta beslut med majoritet inom de flesta områ-
dena. Exempelvis kräver beslut om nya medlemmar fortfarande enhällighet, 
men som praxis föredras enhällighet både om nya medlemmar och inom de 
områden som stadgeenligt inte kräver enhällighet. Denna kompromissanda 
har lett till att SIOS inte har sökt nya medlemmar och inte heller har det varit 
så lätt för nya medlemmar att komma in i samarbetsorganet. I relation till 
detta kan jag säga att det har varit nästan en oskriven regel att man bara har 
en organisation från varje etnisk grupp som medlemsorganisation för att 
undvika eventuella gruppinterna konflikter. Kravet på enhällighet vid nya 
medlemmar har däremot i vissa sammanhang lett till ”låsningar” i positioner. 
Exempelvis möttes Kurdiska riksförbundets och Syrianska riksförbundets 
vilja för medlemskap i SIOS av ett ”svalt” intresse från Turkiska riksförbun-
det respektive Assyriska riksförbundet. Jag har inte sett något skriftligt do-
kument om detta ”svala” intresse, men i vissa intervjuer och även i mina 
informella samtal nämner några representanter ett sådant ”svalt” intresse hos 
Turkiska riksförbundet respektive Assyriska riksförbundet. En del av dessa 
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personer påpekar vidare att man har väntat på att tiden blir mogen för dessa 
organisationers medlemskap. Även har vissa individer också bidragit till att 
hitta lösningar till problemen med ”svalt” intresse. 

Uppfattningar om och upplevelser av vad SIOS har åstadkommit visar en 
relativt differentierad bild. Utifrån det empiriska materialet kan det vara 
svårt att explicitgöra alla effekter av ett sådant organ. Men ändå nämns en 
del konkreta effekter. Om beslutsprocesser i samhället nämner en del inter-
vjupersoner att samarbetet exempelvis har haft inverkan på utvecklingen 
inom frågor som hemspråksundervisning, rösträtt, medborgarskap och anti-
diskriminering296. När man jämför de tre första förslagen som SIOS:s före-
gångare FIOS skickade till SIV i slutet av 1972, det vill säga, ”krav på loka-
ler för invandrarnas kulturella, rekreativa och organisatoriska verksamheter”, 
”krav avseende radio- och tv-sändningar på de olika invandrarspråken” och 
”krav avseende en tolkcentral med dygnet runt service” med utvecklingen 
efteråt kan man kanske se samarbetets inverkan i dessa frågor också. Vi vet 
att dessa krav började förverkligas bara några år efter förslagen. 

En annan sak som nämns av flera intervjupersoner, och som syns tydligt i 
befintliga dokument, är att SIOS inte tillräckligt har lyckats utveckla samar-
betet på gräsrotsnivå, även om det som ändå gjorts inte kan försummas. Att 
delta vid varandras årsmöten och att överbrygga vissa konflikter som van-
ligtvis inte är så lätta att lösa är viktiga framsteg. Ett annat intressant resultat 
är de goda relationer som har skapats mellan representanter för medlemsor-
ganisationer. Dessa relationer har jag själv också observerat i olika samman-
hang och jag har fått känslan av att dessa goda relationer även har påverkat 
relationer mellan en del organisationer. Det är svårt att spekulera kring kon-
sekvenser av dessa individuella relationer, men det verkar som att en stor del 
av dessa relationer kommer att fortsätta oavsett om dessa personer fortsätter 
att vara representanter för sina organisationer eller inte. 

Även om de har en del olika argument, har de flesta av de personer, som 
jag har intervjuat inom ramen för samarbetet mellan organisationer, nämnt 
att SIOS i allmänhet och invandrarorganisationer i synnerhet fyller en del 
funktioner som övriga frivilligorganisationer inte har tagit på sig och därför 
kommer sådana organisationer att fortsätta att existera. En del påpekar tyd-
ligt att det behövs en del förändringar i organisationerna för att de skall kun-
na överleva. Bristande representation av kvinnor och ungdomar samt det 
låga intresset hos ungdomar för de existerande organisationerna nämns av en 
del intervjupersoner som några viktiga frågor som behöver bearbetas idag 
och i framtiden. 

                               
296 Antidiskrimineringsarbete är fortfarande en av SIOS:s centrala verksamheter. Nu drivs två 
antidiskrimineringsbyråer av SIOS.   



 109

5. Samråd på olika villkor 

 
 

Den korporativa inflytandekanalen via organisationsväsendet står öppen för invandra-

re och utgör ett komplement till rösträtten. Intresserepresentation genom fackliga or-

ganisationer och via egna invandrarorganisationer framstår i den svenska kontexten 

som minst lika avgörande som nyttjandet av rösträtten. Teoretiskt sett borde förutsätt-

ningarna vara goda för invandrare att arbeta för sina kollektiva särintressen exempel-

vis när det gäller deras i särklass svaga position på arbetsmarknaden, eller i fråga om 

för invandrargrupper viktiga sociala och kulturella frågor. Men hur ser det ut i prakti-

ken? (Soininen och Bäck 1999:65–66) 

 
 
 
 
I denna fallstudie297 har jag undersökt relationerna mellan etniska- och trans-
etniska invandrarorganisationer och staten genom det centrala politiska sam-
rådsorgan som inrättades år 1975 under namnet Invandrarrådet och som nu-
mera kallas Regeringens råd för etnisk jämlikhet och integration. Syftet med 
studien är att undersöka kommunikativa möjligheter respektive hinder i ett 
råd där asymmetriska makt- och inflytandeförhållanden är inbäddade i själva 
organiseringsformen redan från början. 

I ett sådant sammanhang kan man dels studera själva organiseringsfor-
mens betydelse för kommunikativa möjligheter och hinder, dels sociala 
praktiker av organiseringsformen i relation till det offentligt uttalade syftet 
och riktlinjerna. I denna fallstudie fokuserar jag huvudsakligen på det senare. 
Det gör jag för att denna dimension har mer relevans för min huvudtes att 
genom varje möte kan ramar för relationerna skapas, återskapas och föränd-
ras.298 

Att välja relationerna mellan invandrarnas riksorganisationer och svenska 
staten behöver inte tolkas som att relationer på övriga nivåer, exempelvis 

                               
297 En tidigare version av fallstudien publicerades i en antologi inom ramen för integrations-
politiska maktutredningen (Aytar 2004). 
298 Egentligen kan det också vara intressant att undersöka invandrarorganisationernas relatio-
ner med staten i jämförelse med andra organisationers. Då kan man kanske se om invandrar-
organisationer har mer eller mindre inflytande, om deras roller skiljer sig från andra organisa-
tioners, om de behandlas som andra eller särbehandlas etc. David Feltenius undersökning om 
pensionärsorganisationernas politiska inflytande visar exempelvis en del resultat som är in-
tressanta för att fundera över likheter och skillnader i invandrarorganisationernas respektive 
pensionärsorganisationernas relationer med staten (Feltenius 2004). I kapitel 8 jämför jag 
mina resultat även med några andra studier om frivilligorganisationer för att ge en bredare 
mening åt och bild av dessa organisatoriska sammanhang. 
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med kommuner och andra organisationer är mindre viktiga.299 Men samspelet 
mellan invandrarnas riksorganisationer och staten är av annan karaktär än 
t.ex. lokala organisationers samspel med kommuner. Riksorganisationernas 
relationer med staten sker på en central nivå och kan innebära mer omfattan-
de frågor, medan relationer med kommuner avgränsas till respektive kom-
mun. 

Relationerna mellan svenska staten och etniska- och transetniska invand-
rarorganisationer har inte varit begränsad till det centrala rådet utan har före-
kommit i varierande former och på olika nivåer. Samrådsmöten, delaktighet i 
remissbehandling, representation i referensgrupper och kommittéer är exem-
pel på arenor där det har förekommit samspel mellan staten och invandraror-
ganisationer. 

Samrådsorgan mellan staten och invandrarorganisationer har inte varit 
bara en viktig del av utvecklingen i Sverige, utan även i övriga länder som 
har fått en betydelsefull invandring. De här organiseringsformerna har fått en 
ökad betydelse för invandrarnas organisatoriska aktiviteter i dessa länder. 
Men de har inte varit oproblematiska och har ofta lett till diskussioner. Ex-
empelvis visar själva representanternas beskrivningar av positiva och negati-
va erfarenheter av kontakter med myndigheter,300 statens politiska syn på 
relationen till invandrarorganisationer301 och forskarnas tolkningar av det 
som har pågått mellan invandrarorganisationer och staten302 i den svenska 
kontexten att föreställningar om relationer är referentiella, det vill säga att de 
präglas av vilka krav eller kriterier aktörerna har för den ideala, önskvärda 
eller offentligt uttalade karaktären hos relationerna. Men en sak verkar vara 
gemensam i dessa föreställningar: relationerna har inte utvecklats i enlighet 
med det syfte som man uttalade från början. Det kommer jag att resonera 
kring i kommande avsnitt. 

Det empiriska materialet i denna fallstudie består av tre typer av källor: 
befintliga dokument, observationer och intervjuer. I befintliga dokument 
ingår mötesanteckningar, anföranden och rapporter från möten mellan orga-
nisationer och staten under 1975–2003 samt offentliga handlingar som ut-
redningar, remisser, propositioner, motioner, utskottsbetänkanden och riks-
dagsprotokoll vilka bland annat handlar om former och innehåll i samråds-
organet. Observationer är mitt deltagande i två av rådets möten och i ett 
samrådsmöte anordnat av Integrationsverket, vilka ägde rum under åren 
2001 och 2002. Intervjuer som är delvis strukturerade303 till sin karaktär har 

                               
299 Se exempelvis Odmalm 2003 och 2004 för en bild av samspelet mellan kommun, civil-
samhälle och invandrarorganisationer på en lokal nivå. 
300 Bäck 1983:226–27, Antoniadis 1984. 
301 Borevi 2002:135–174, Regeringens proposition 1985/86:98, s 85–86. 
302 För en nyanserad bild av forskarnas tolkningar se Bäck 1983:226–227, Schierup 1990:12–
15, 1991:6–7, Björklund 1986:298–303, Andersen 1990:114–115, Soysal 1994:65–83, Soy-
dan 1984:28–9, Emami 2003:121–25 och Dahlstedt 2000:41. 
303 Merriam 1994:88. 
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jag gjort med både nuvarande304 och tidigare representanter för etniska- och 
transetniska invandrarorganisationer och svenska staten.305 Övriga frivillig-
organisationer har jag inte inkluderat i min fallstudie på grund av dels min 
fokus på relationer mellan staten och etniska- och interetniska invandraror-
ganisationer, dels dessa frivilligorganisationers icke-kontinuerliga medlem-
skap i rådet sedan 1975. 

Trettien samtalsintervjuer (varav tolv är kvinnor) och tre intervjuer (varav 
två kvinnor) per brev, som är gjorda under 2003–2004, ingår i underlaget för 
analysen i denna fallstudie. Tjugofem av samtalsintervjuerna är gjorda med 
representanter för etniska- och transetniska invandrarorganisationer306 och de 
övriga sex samtalsintervjuerna samt de tre intervjuerna per brev är gjorda 
med tidigare ministrar och tjänstemän. 

Efter detta inledande avsnitt följer en historisk överblick över det under-
sökta samrådsorganets uppkomst, struktur, arbetsformer, dagordning och 
deltagande. Därefter redogör jag för det empiriska materialet i relation till 
den första kategorin av forskningsfrågorna. I det avslutande avsnittet resone-
rar jag kring några sammanfattande reflektioner.  

Ett centralt samrådsorgan under förändring 

Den svenska statens relationer med etniska- och transetniska invandrarorga-
nisationer har fått specifika organisatoriska former över tid. I början hade 
Statens invandrarverk (SIV) relationer med enskilda organisationer i sakfrå-
gor och vid behov, men sedan förvandlades dessa relationer till en mer kon-
tinuerlig karaktär. 

Den expertgrupp som sedan verkets tillkomst var knuten till verket antogs 
vara en del av samrådsprocesser även om representanter för invandrarorgani-
sationer inte var direkt representerade. Gruppen bestod av ledamöter tillsatta 

                               
304 Med ”nuvarande” representanter menar jag dem som var med i regeringens råd under den 
senaste mandatperioden (det senaste förordnandet för rådet och dess medlemmar löpte ut den 
30 juni 2003). 
305 De intervjuade representanterna för etniska- och transetniska invandrarorganisationer har 
varit/var ordföranden eller styrelsemedlemmar med verkställande uppgifter i sin respektive 
organisation medan de intervjuade representanterna för staten inkluderar, förutom tjänstemän 
på departementsnivå, även några ministrar som har haft ansvar för svensk invandrings- och 
integrationspolitik 1975–2003. 
306 De etniska- och transetniska invandrarorganisationer som jag intervjuat deras representan-
ter inom ramen för fallstudien om samrådet är: Assyriska riksförbundet, Chilenska riksför-
bundet, Eritreanska riksförbundet, Finlandssvenskarnas riksförbund, Grekiska riksförbundet, 
Immigranternas centralförbund, Immigranternas riksförbund, Iranska riksförbundet, Italienska 
riksförbundet, Japanska riksförbundet, Judiska centralrådet, Kurdiska riksförbundet, Portugi-
siska riksförbundet, Riksförbundet internationella föreningen för invandrarkvinnor, Riksför-
bundet polska föreningar (numera ”Polska riksförbundet”), Allserbisk–Jugoslaviska riksför-
bundet (numera ”Serbernas riksförbundet”), Spanska riksförbundet, Syrianska riksförbundet, 
Sverigefinska riksförbundet, Sveriges muslimska råd och Turkiska riksförbundet. 
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av kungen. Syftet med denna grupp var dels att delta i beredningen av ärende 
eller grupp av ärenden inom verket, dels att på eget initiativ rikta styrelsens 
uppmärksamhet på förhållande som hade särskilt betydelse för verkets verk-
samhet. Antalet experter i denna grupp var då åtta, vilka företrädde Arbets-
marknadsstyrelsen (AMS), Försvarsstaben, Rikspolisstyrelsen, Skolöversty-
relsen (SÖ), Socialstyrelsen, Svenska kommunförbundet och Utrikesdepar-
tementet samt en tidigare ledamot av SIV:s styrelse. Gruppen som helhet 
deltog endast i några av SIV:s styrelsesammanträden och för det mesta med-
verkade någon enskild ledamot av gruppen i dessa möten. Handläggande 
tjänstemän hos SIV brukade vid många tillfällen göra överläggningar med 
ledamöter av expertgruppen. Men merparten av kontakter som förekom mel-
lan tjänstemän hos SIV och myndigheter och organisationer som fanns re-
presenterade i gruppen förekom utan att frågan om expertgruppens uppgift i 
sammanhanget aktualiserades.307 Som redogörelsen nedan visar kom denna 
grupp att stå i rampljuset när man ville inrätta ett nytt råd. 

Uppkomst 

Tanken på att inrätta ett rådgivande organ i invandrarpolitiska frågor började 
1974 när utredarna inom Invandrarutredningen (IU) föreslog i sitt slutbetän-
kande till regeringen att expertgruppen borde avskaffas och ersättas med ett 
system där formerna för samarbete med experter inom ett visst område be-
dömdes från fall till fall.308 Vidare föreslog utredarna att ett invandrarråd 
borde inrättas knutet till SIV för ”att åstadkomma ett ökat inflytande från 
invandrar- och minoritetsgrupper i Sverige”309. IU:s förslag kom att ledda till 
beslutet om ett nytt råd som ansågs vara en för svenska förhållanden unik 
företeelse: 

 
Det finns f.n. inte något statligt organ på central nivå där företrädare för invandrar- 

och minoritetsgrupper finns representerade och där de samlat kan agera i policyfrågor. 

SIV har försökt att klara sina omfattande samråds- och samordningsuppgifter i kon-

takt från gång till annan med företrädare för större invandrarorganisationer, men sam-

råd i mera institutionaliserade former förekommer inte. IU anser att SIV:s organisa-

tion skulle behöva förstärkas med ett permanent samrådsorgan i vilket invandrar- och 

minoritetsintressen skulle vara representerade. Detta samrådsorgan skulle i första 

hand behandla frågor om invandrarnas och minoriteternas sociala och kulturella situa-

tion.310 

 

                               
307 SOU 1974:69, s 397. 
308 SOU 1974:69, s 405. 
309 SOU 1974:69, s 405. 
310 SOU 1974:69, s 406.    
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Utredarna hävdade i sitt förslag att det hade förekommit lokala rådgivande 
organ för invandrare och minoriteter i flera länder såsom Belgien, Nederlän-
derna, Västtyskland, Schweiz och Frankrike och föreslog att ett rådgivande 
organ för invandrar- och minoritetsintressen knutet till SIV borde upprättas 
under namnet ”Invandrarrådet”: 

 
Rådet bör för att få bred representation bestå av 15 ledamöter. Ledamöterna bör utses 

av regeringen efter det att – i förekommande fall – förslag till ledamöter inhämtas från 

resp. invandrar- och minoritetsorganisationer. Regeringen bör utse ordförande i rådet. 

Invandrarrådet bör inom sig utse vice ordförande i rådet. Ledamot i rådet bör förord-

nas av regeringen för högst tre år i sänder. Till ledamot bör utses den som företräder 

invandrar- och minoritetsintressen och är mantalsskriven  i Sverige.311 

 
Enligt IU:s utredare borde SIV tillhandahålla sekreterare åt invandrarrådet 
och samråda med rådet framför allt angående: 

 
• Frågor av principiell karaktär rörande invandrarnas och minoriteternas soci-

ala och kulturella situation 

• Riktlinjer för fördelning av stöd till invandrar- och minoritetsorganisationer, 

kommuner och övriga institutioner och organisationer 

• Förslag till anslagsframställning hos riksdagen.312 

 
Förutom en av utredarna stod övriga utredare bakom förslaget. Reservatio-
nen lades av Ingrid Diessen, från moderata samlingspartiet, mot avskaffande 
av expertgruppen. Hon ansåg att gruppen borde fortsätta och utökas med 
Röda Korset samt Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) och LO om dessa 
två sistnämnda inte kunde knytas till SIV:s styrelse, antingen som ledamöter 
eller sakkunniga.313 

Vid remissbehandling av utredningen fick utredarnas förslag om avskaf-
fande av expertgruppen och inrättande av Invandrarrådet ett blandat motta-
gande. Statskontoret, SIV, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, 
SAF, LO och TCO m.fl. tillstyrkte eller lämnade utan anmärkning förslaget 
att expertgruppen skulle avskaffas medan Rikspolisstyrelsen, Försvarsstaben 
och AMS ställde sig negativ till förslaget och förordade att expertgruppen 
behölls och utnyttjades vidare. När det gällde inrättande av invandrarrådet 
tillstyrkte bland andra statskontoret, AMS, SIV, Jugoslaviska riksförbundet, 
Italienska riksförbundet och Estniska kommittén förslaget. Flera andra re-
missinstanser såsom Riksrevisionsverket (RRV), Socialstyrelsen, Svenska 
kommunförbundet, LO, TCO, Riksförbundet finska föreningar och Riksför-
bundet för personal vid invandrarbyråer (RIB) ansåg att det fanns behov av 

                               
311 SOU 1974:69, s 324, 406 och betänkandets bilaga 6. 
312 SOU 1974:69, s 406-407. 
313 SOU 1974:69, s 438. 
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ett rådgivande organ på invandrar- och minoritetspolitikens område med en 
bredare förankring bland myndigheter och organisationer än vad som skulle 
vara möjligt genom det föreslagna rådet.314 

Särskilt hade remissen från Riksförbundet finska föreningar ett inslag 
som var parallellt med dem som kom att vara grunden för inrättande av ett 
centralt råd knutet till regeringen. Enligt detta krävdes en fortlöpande verk-
samhet med invandrar- och minoritetspolitiska frågor av mera långsiktig 
karaktär så att invandrar- och minoritetspolitiken kunde utvecklas i takt med 
förändringar på andra områden i samhällslivet vid sidan av SIV:s arbete. 
Därför borde ett permanent statligt råd i invandrar- och minoritetspolitiska 
frågor inrättas. I detta råd, som borde ha en parlamentarisk förankring, borde 
närmast berörda departement och ämbetsverk, arbetsmarknadens organisa-
tioner samt invandrar- och minoritetsorganisationer vara representerade. 
Enligt remissen skulle ett sådant råd inte utesluta att även det av IU föreslag-
na invandrarrådet kunde inrättas.315     

I sin proposition höll regeringen med utredarna om att avskaffa expert-
gruppen och att inrätta ett nytt råd knutet till det ansvariga departementet i 
enighet med det föredragande statsrådet, Anna-Greta Leijons nedanstående 
förslag: 

 
Det är enligt min mening angeläget att det även på regeringsnivå utvecklas former för 

fortlöpande samråd med av invandrar- och minoritetspolitiska frågor berörda organ. I 

likhet med bl. a. Riksförbundet finska föreningar i Sverige anser jag att ett permanent 

rådgivande organ i invandrarfrågor med bred förankring bör inrättas. I det rådgivande 

organet, som bör kallas invandrarrådet, bör ingå företrädare för invandrares och språk-

liga minoriteters egna organisationer, för berörda statliga och kommunala instanser 

samt arbetsmarknadens parter. Jag avser att senare föreslå regeringen att ett invandrar-

råd av detta slag knyts till Arbetsmarknadsdepartementet. Det bör ankomma på reger-

ingen att närmare besluta om rådets sammansättning.316 

 
Vid behandling av propositionen i Inrikesutskottet gav några ledamöter från 
Moderata samlingspartiet en motion att den till invandrarverket knutna per-
manenta expertgruppen skulle bibehållas och utökas med representanter för 
SAF och LO. Motionärerna avvisade propositionens förslag om ett till Ar-
betsmarknadsdepartementet knutet rådgivande organ och förordade i stället 
det av utredningen framlagda förslaget att invandrarrådet skulle knytas till 
SIV.317 

Utskottet anslöt sig till regeringens proposition: 
 

                               
314 Regeringens proposition 1975:26, s 52–53. 
315 Regeringens proposition 1975:26, s 53, Remissvar 1974:44–45. 
316 Regeringens proposition 1975:26, s 84. 
317 Motion 1975:1727 citerad i Inrikesutskottets betänkande(InU) 1975:6, s 17. 
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Enligt utskottets uppfattning bör det vara till fördel för en effektiv invandrarpolitik att 

intressenterna får möjlighet att föra fram sina åsikter i ett organ som är direkt knutet 

till Arbetsmarknadsdepartementet. När det gäller Invandrarverkets behov av kontakter 

och samråd står det verket fritt att anlita den sakkunskap som står till buds. Vad som 

föreslås i propositionen är enbart att den institutionaliserade formen av ett särskilt ex-

pertorgan skall upphöra. Verket kan i stället sammansätta expertgrupper eller eljest 

anlita sakkunskap efter en bedömning från fall till fall. Med hänvisning till det anför-

da ansluter sig utskottet till propositionen och avstyrker således de aktuella motions-

yrkandena.318 

 
Parallellt med den avslagna motionen lade två ledamöter från Moderata sam-
lingspartiet sin reservation mot utskottets ovanstående yttrande319, men övri-
ga partier stod bakom detta förslag. När utskottets betänkande diskuterades i 
riksdagen underströk Ingrid Diessen (m) ännu en gång sitt och sitt partis 
ställningstagande om avskaffande av expertgruppen och inrättande av in-
vandrarrådet och kom med nya argument: 

 
Hur många ledamöter detta råd är tänkt att få sägs ingenting om, inte heller hur många 

invandrare som skall beredas plats där, men det kan väl bli några få representanter för 

de största organisationerna. Vi anser det för vår del principiellt felaktigt att förlägga 

olika rådsgrupper till departementen, där de är undandragna all parlamentarisk in-

syn.320 

 
Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Bengt Fagerlund sade som svar 
till Diessen att han hade blivit övertygad om att det förslag som fanns i pro-
positionen var det bästa: 

 

På det sättet kan invandrargrupperna och arbetsmarknadens parter – kommunala och 

andra – föra fram sina synpunkter direkt till ett politiskt organ, i detta fall ett statsråd, 

och snabbt få gehör för sina uppfattningar och få dem under diskussion. Invandrarver-

ket har ju möjligheter att kalla expertgrupper eller anlita sakkunskap efter en bedöm-

ning från fall till fall, och det kan inte vara frågor av den storleksordning som fru Di-

essen vill göra gällande i sitt inledningsanförande.321 

 
I sitt korta svar till Fagerlund fortsatte Diessen sitt argument med ännu mer 
betoning på en del praktiska saker om rådet: 

 

Utskottet säger att det är av värde för intressenterna att få framföra sina åsikter i ett 

organ knutet till departementet. Vilka intressenter, hur många, vilken fördelning mel-

                               
318 InU 1975:6, s 17. 
319 InU 1975:6, s 28. 
320 Riksdagens protokoll nr 80:15. 
321 Riksdagens protokoll nr 80:26. 
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lan olika kategorier? Vi tycker att det hela är vagt. Eftersom Invandrarverket nu enligt 

majoritetens åsikter skall dra upp riktlinjer och fördela bidrag tycker vi att verket ock-

så bör ha Invandrarrådet till hjälp.322 

 
Efter diskussioner kring övriga punkter röstade riksdagen om utskottsbetän-
kandet. Vid omröstning genom uppresning förklarades flertalet av kamma-
rens ledamöter ha röstat för ja-propositionen. Då Diessen begärde rösträk-
ning, gjordes votering med omröstningsapparat. Denna omröstning gav 269 
”ja” mot 47 ”nej”.323 

I samband med detta beslut avskaffades expertgruppen hos SIV och inrät-
tades Invandrarrådet av regeringen den 9 oktober 1975 som ett permanent 
rådgivande organ på regeringsnivå knutet till Arbetsmarknadsdepartementet 
under ledning av ett statsråd. Inrättande av detta råd kan kallas det första 
organiserade steget från statsmaktens sida att befrämja samverkan som en av 
de tre riktlinjerna324 för den invandrar- och minoritetspolitik som kommer att 
sätta sin prägel även i mycket senare perioder. Det första rådet fick följande 
sammansättning: 

 
• Representanter för de 10 största invandrargrupperna: finnar, jugoslaver, 

greker, italienare, turkar, polacker, spanjorer, tyskar, ester och letter. 

• SIV, AMS, Socialstyrelsen, SÖ, Statens kulturråd, Svenska kommunför-

bundet, LO, TCO, SAF och ABF.325 

 
Med statsrådet Eva Winthers (fp) ord som var ordförande i rådet år 1979, 
skulle invandrarrådet ”vara regeringens ’känselspröt’ i invandrar- och mino-
ritetspolitiska frågor, ett organ för samråd mellan regering, etniska- och 
transetniska invandrarorganisationer, arbetsmarknadsparterna, statliga myn-
digheter, kommunerna och andra”.326 

Struktur 

Invandrarrådet fortsatte med den sammansättning som detta hade vid inrät-
tande fram till 1980. Då tog det ansvariga statsrådet i invandrar- och minori-
tetsfrågor, Karin Andersson (c) initiativ till en omorganisering av invandrar-
rådet. Inför omorganiseringen genomfördes diskussioner i invandrarrådet 
och rådets ledamöter fick också tillfälle att komma med synpunkter på ett 
skriftligt underlag. Den 5 juni 1980 upphävde regeringen det ursprungliga 

                               
322 Riksdagens protokoll nr 80:27. 
323 Riksdagens protokoll nr 80:60. 
324 Jämlikhet och valfrihet är de andra två riktlinjerna (InU 1975:6, s 5). 
325 Eriksson 1988:1. 
326 Inledningsanförande av statsrådet Eva Winther i Invandrarrådets rådslag, den 15–17 juni 
1979 i Arbetsmarknadsdepartementet 1979:8–9. 
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beslutet av den 9 oktober 1975 och bemyndigade det ansvariga statsrådet att 
”tillkalla en samrådsgrupp för invandrarpolitiska frågor med företrädare för 
invandrar- och minoritetsorganisationer, att utse ledamöter och suppleanter i 
gruppen samt att besluta om sekreterare åt gruppen”.327 Namnet Invandrarrå-
det bibehölls och en del nya organisationer inbjöds att ge förslag till ledamö-
ter och ersättare för dessa. De nationella grupper som hade mer än en 
riksorganisation uppmanades att representeras av en ledamot från den ena 
organisationen och en ersättare från den andra om det var möjligt.328 

Den invandrarpolitiska kommittén (IPOK), till vilken Invandrarrådet var 
referensgrupp i sitt slutbetänkande framlagt år 1984, underströk vikten och 
behovet av samrådsformer mellan invandrar- och minoritetsorganisationer 
och samhällsorgan: 

 
En viktig plattform för att utveckla kontakterna mellan invandrar- och minoritetsorga-

nisationerna och samhällsorganen skulle kunna vara att anordna koncentrerade sam-

råd, invandrardagar med rikstäckning eller s. k. invandrarrådslag. Under förutsättning 

att sådana rådslag förbereds väl, återkommer med viss regelbundenhet och följs upp 

av de deltagande samhällsorganen, bör de kunna bli fungerande fora för invandraror-

ganisationerna och myndigheterna att föra fram till och diskutera frågor av gemen-

samt intresse och av större betydelse för invandrargrupperna och samhället. Möjlighet 

bör finnas för representanter, inte bara för centrala myndigheter och organisationer 

utan även för de politiska partierna samt för lokala och regionala organisationer och 

myndigheter att komma till tals. Staten bör ge ett sådant stöd till rådslagen att de kan 

förberedas, genomföras och följas upp enligt intentionerna.329 

 
Regeringen höll i sin proposition med om IPOK:s förslag att utveckla sam-
rådsformerna. Med det dåvarande statsrådet Anita Gradins (s) ord: 

 
Det är enligt min mening angeläget att sådant samråd som jag gett exempel på vidare-

utvecklas och får former som ökar invandrarnas möjligheter till medinflytande och ak-

tivt deltagande i den demokratiska processen. Sådant samråd bör vara en naturlig del 

av verksamheten hos varje myndighet som har befattning med invandrarfrågor. Jag är 

för egen del även beredd att pröva andra samrådsformer, t. ex. regelbundet återkom-

mande rikstäckande rådslag.330 

 
Det blev inte någon nämnvärd diskussion om samrådsformerna i socialför-
säkringsutskottet eller i riksdagen. Det som var mest intressant för organisa-
tionerna var det nya bidragssystemet som skulle göra det möjligt för organi-
sationer att kunna bedriva sina centrala verksamheter. Enligt det nya syste-

                               
327 Eriksson 1988:1. 
328 Eriksson 1988:2–3. 
329 SOU 1984:58, s 95–96. 
330 Regeringens proposition 1985/86:98, s 88. 
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met skulle detta ge organisationerna ett ökat utrymme att själva välja sin 
verksamhetsinriktning och sina arbetsformer.331 

Därefter omorganiserades Invandrarrådet så att detta kom att omfatta 
samtliga invandrarorganisationer som var berättigade till statsbidrag. Vid 
denna tidpunkt kom rådet att omfatta också några större, men icke bidrags-
berättigade, riksorganisationer. 

Fram till slutet av 1995 behöll Invandrarrådet sin sammansättning från år 
1986. Den 1 januari 1996 inrättades Invandrar- och flyktingpolitiska rådet 
genom sammanslagning av Invandrarrådet och Flyktingpolitiska rådet. Flyk-
tingpolitiska rådet hade inrättats den 30 juni 1988 med företrädare från frivil-
ligorganisationer som var verksamma med flyktingfrågor, berörda myndig-
heter, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, riksdagspartierna 
m.fl. 

Syftet med denna sammanslagning var att ”fördjupa dialogen med orga-
nisationslivet och trossamfunden. Genom att de engageras i aktuella frågor 
på ett tidigt stadium, får organisationerna ökade möjligheter till inflytande 
över regeringens arbete.”332 Rådet i sin helhet skulle träffas vid en årlig kon-
ferens dit samtliga ledamöter och representanter för riksdagspartierna skulle 
inbjudas och frågor av principiellt intresse skulle behandlas. I övrigt skulle 
rådets verksamhet bedrivas genom fyra samrådsgrupper med specifika äm-
nesområden under ledning av en statssekreterare.333 

Den 15 september 1997 upphörde Invandrar- och flyktingspolitiska rådet 
och i stället inrättades det senaste rådet, det vill säga Regeringens råd för 
etnisk jämlikhet och integration. Det senaste förordnandet för rådet och dess 
medlemmar löpte ut den 30 juni 2003. Rådets senaste organisatoriska struk-
tur såg ut som sammanfattningen i figur 5. 

Som framgår av figur 5, tillhörde rådet Enheten för integration och mång-
fald med integrationsministern som rådets ordförande. Den ansvariga enhe-
ten är en av de centrala enheterna på Justitiedepartementet och ansvarar för 
samordning av regeringens integrationspolitik. Enheten ansvarar också för 
lagstiftnings- och andra frågor som gäller invandrares etablering i det svens-
ka samhället, diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet 
eller sexuell läggning, främlingsfientlighet, rasism och homofobi, svenskt 
medborgarskap samt tolkar och översättare. 

När Mona Sahlin var integrationsminister anordnade hon ett möte våren 
2004 om rådets framtid, där jag också presenterade min fallstudie om rådet. 
Efter diskussioner om rådet och dess framtid sade Sahlin att rådet som organ 
skulle finnas kvar, men departementet skulle, under hösten 2004, inrätta en 

                               
331 Regeringens proposition 1985/86:98, s 88–94, Socialförsäkringsutskottets betänkande 
1985/86:20, Riksdagens protokoll 1985/86:153-154, s 26–61.  
332 Promemoria 1995-09-28. 
333 Promemoria 1995-09-28. 
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kommitté bestående av bland annat en del representanter för organisationer 
för att komma med förslag om vad som borde göras i fortsättningen. 

 
 

Figur 5. Rådets organisatoriska struktur (2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter ommöbleringen i regeringen 2004 blev det ett ministerbyte även i frå-
gor om integration, där Jens Orback fick ansvaret för dessa frågor. Därefter 
har departementet haft relationer med organisationer under namnet ”dialog 
med organisationer och trossamfund” som sammankallas vid behov och inte 
har någon fast struktur med tanke på vilka som ska delta i dialogen med mi-
nistern.  

Dagordning 

Rådet har i princip haft 3–4 sammanträden per år förutom rådslagsaktiviteter 
och större konferenser som har varierat under olika perioder. I rådets ordina-
rie sammanträden har diskussioner genomförts inom olika central frågor om 
invandrings- och integrationspolitik förutom information om framlagda ut-
redningar, propositioner och betänkanden och om aktuella ärenden inom 
regeringskansliet. De grundläggande diskussionsämnena från rådets sam-
manträdanden under perioden 1975–2003 har varit: invandrings-, minoritets- 
och integrationspolitik, åtgärder mot främlingsfientlighet, anti-rasistiskt ar-
bete, diskriminering i arbetslivet, rösträtt, valdeltagande, forskningsfrågor, 
statligt bidragssystem, invandring och brottslighet, hemspråksundervis-
ning/modersmålundervisning, svenskundervisning, invandrarnas situation i 
arbetslivet, Sveriges ekonomi, radiosändning på olika språk, massmediefrå-
gor, invandrartidningen, dubbla medborgarskap, jämställdhet, friskolor och 
internationellt samarbete i invandrings- och integrationsfrågor. 

Justitiedepartementet 

Integrationsminister 

Enheten för integration 

och mångfald 

Regeringens råd för etnisk 

jämlikhet och integration 
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En av rådets mest uppmärksammade aktiviteter sedan 1979, vilken fortfa-
rande är förankrade hos flesta invandrarorganisationer, har varit sammanlagt 
tio stora samrådsmöten under namnet invandrarrådslag och rådets konferens. 
Några av dessa möten anordnades precis före valperioder, kanske för att 
kunna ”känna av vart vindarna blåser”.334 

Rådslagen anordnades med specifika teman i fokus: 
 

• Svensk invandrarpolitik inför 1980-talet (Åkersberga, 15–17 juni 1979) 

• Svensk invandrarpolitik i internationell belysning (Solbacka, 6–8 juni 1980) 

• Andragenerationens invandrare (Solbacka, 18–19 september 1981) 

• Arbetsmarknaden och invandrarna (Solbacka, 4–5 juni 1982) 

• Invandrarnas deltagande (Lycksele, 22–23 maj 1987) 

• 90-talets invandrarpolitik (Göteborg, 29 november–1 december 1990) 

• Vår kulturella framtid (Västerås, 16–18 juni 1994) 

 
Förutom rådslagen anordnades även tre stora konferenser under namnen: 
 

• Invandrarrådets konferens i (Sundbyholm, 17–18 mars 1986) 

• Invandrar- och flyktingpolitiska rådets konferens (Stockholm, 26 januari 

1996) 

• Konferens med Invandrar- och flyktingpolitiska rådet (Stockholm, 9 juni 

1997)   

Deltagande och ansvar 

Sammansättningen av de organisationer som deltagit som medlemmar har 
varierat sedan 1975. Som redovisas i början av detta avsnitt började man 
med en sammansättning som inte var begränsad till enbart invandrar- och 
minoritetsorganisationer. Sedan begränsades medlemskap i rådet till invand-
rar- och minoritetsorganisationer och under den första halva delen av 80-
talet hade rådet denna sammansättning. Som en följd av den nya invandrar-
politiken 1985–1986 fick rådet en blandad sammansättning i slutet av 1980-
talet, vilken kom att fortsätta till dagens råd. Det fanns sammanlagt sextio 
medlemmar i rådets senaste sammansättning, enligt förordnandet som löpte 
ut den 30 juni 2003. Som visas i bilaga 5 hade rådet under sin senaste man-
datperiod en mycket bred sammansättning, men i praktiken var det mest 
etniska- och transetniska invandrarorganisationer närvarande och kravstäl-
lande i mötena. 

På samrådsmötena (både i de ordinarie och speciellt anordnade mötena), 
har inte bara representanter för medlemsorganisationer deltagit. Därför har 

                               
334 Se Arbetsmarknadsdepartementet 1979, 1988 och 1991 samt Kulturdepartementet 1994 för 
form och innehåll hos rådslagen. 
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deltagarmönstret vid mötena varierat. Om invandrarrådslagen och konferen-
serna kan man särskilt säga att ett brett deltagande har varit karakteriserande 
för dem. I princip har man haft som policy att den ansvariga minister som 
var ordförande i rådet skulle vara med i mötena. 

När det gäller rådslagen och konferenserna har regeringen till och med 
representerats av statsministrar, utöver ansvariga ministrar i invandrar- och 
minoritetsfrågor, samt ministrar berörda av respektive tema på mötena. Ing-
var Carlsson deltog exempelvis i konferensen 1996 och Göran Persson i 
konferensen 1997. Etniska och transetniska organisationer brukade represen-
teras av ordförande eller styrelsemedlemmar. Förutom politiska partier, ar-
betsmarknadsparter och en del frivilligorganisationer, deltog även forskare 
från olika discipliner och med olika kompetensområden. 

Ministrar som var rådets ordförande mellan åren 1975–2003 var: Anna-
Greta Leijon (s), Per Ahlmark (fp), Ola Ullsten (fp), Rolf Wirtén (fp), Eva 
Winther (fp), Karin Andersson (c), Anita Gradin (s), Georg Andersson (s), 
Maj-Lis Lööw (s), Birgit Friggebo (fp), Leif Blomberg (s), Lars Enqvist (s), 
Ulrica Messing (s) och Mona Sahlin (s).335 

Det ansvariga departementet i invandrings- och integrationsfrågor i all-
mänhet och samrådsmötena i synnerhet har varit mycket skiftande. Ministrar 
som har varit ansvariga för dessa frågor har varit knutna till olika departe-
ment såsom Arbetsmarknadsdepartementet, Inrikesdepartementet, Kulturde-
partementet, Näringsdepartementet och Justitiedepartementet i olika perio-
der. Speciellt är denna växling mellan olika departementen i sig kanske in-
tressant att fundera över med avseende på kärnfrågorna i svensk invand-
rings- och integrationspolitik. 

Ett samråd på gott och ont 

Här redogör jag för resultaten från intervjuer, observationer och befintliga 
dokument med fokus på aktörernas intresse och engagemang, rådets sam-
mansättning, representanter och deras kompetens, det organisatoriska re-
spektive det individuella i representationen, effekter av samrådet, inflytande 
över dagordningen, praktiskt samråd i relation till det formella och rådets 
framtid. 

Aktörernas intresse och engagemang 

Har aktörerna tagit sin medverkan i rådet på allvar och i så fall hur har det 
kommit till uttryck i relationerna? De flesta av de intervjuade nämner delta-

                               
335 Perioden för vissa minister är för kort och det kan innebära att de, som ordförande, kanske 
inte var med i något av rådets möten, men de ändå hade det formella ordförandeskapet för 
rådet.  
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garnas intresse och engagemang som en viktig förutsättning för rådets verk-
samheter. 

Här kan man undra vad som kan vara tecken på intresse och engagemang. 
I detta sammanhang är det intressant att titta på om representanter336 och 
representerade organisationer förbereder sig inför rådets möten, om diskus-
sionerna från rådet förs vidare in i organisationerna eller på vilket sätt dis-
kussionerna i rådet följs upp på departementet. En annan aspekt som kan 
vara intressant är om det finns vissa gemensamma mekanismer som gör att 
diskussionerna vid rådets möten förs vidare i medlemsorganisationer och 
upp på departementsnivå. 

En del representanter vill inte uttala sig om hur det fungerar i deras orga-
nisationer, men de som pratar om detta hävdar att det varierar mellan olika 
organisationer. Brister i organisatoriska resurser och i styrelsemedlemmars 
intresse anges som orsaker till att representationen inte blir som man skulle 
kunna önska sig. Enligt en av de intervjuade representanterna för invandrar-
organisationerna är dessa inte självkritiska och felet ligger också hos dem då 
relationerna i rådet inte fungerar. ”Inte bara staten manipulerar. Vi borde 
skärpa oss också”. 

När det gäller upplevelser av vad som händer på departementsnivå före 
och efter samrådsmötena, säger majoriteten av de intervjuade organisations-
representanterna att det inte har hänt mycket där uppe. Övriga säger att det 
händer en hel del, men inte tillräckligt mycket. 

En representant för staten påpekar skillnaderna i organisationernas intres-
se för samrådsmötena och säger: 

 

Jag har märkt att det finns olika förväntningar bland invandrarorganisationer. En del 

är nöjda bara för att de får träffa ministern och så berättar de sina krav och så kan de 

åka hem till sina medlemmar och säga att det är bra sagt. Andra vill däremot verkligen 

kunna påverka innan ett förslag växer fram. De vill använda rådet som en remissin-

stans. Några vill inte alls vara del av integration. De vill inte integreras. Exempelvis så 

tycker… [namn på två invandrarorganisationer].337 De som har varit här så länge. De 

vill snarare vara minoritetsgrupp i stället. 

 

Denna tolkning stämmer överens med en del av organisations-
representanternas synpunkter. En representant som var med på dessa möten i 
början av 90-talet tar sin organisation som exempel på bristande intresse för 
rådets möten och säger: 

 

                               
336 Här vill jag säga att jag använder ordet ”representant” även för ministrar i vissa delar av 
redovisningen på grund av det forskningsetiska anonymitetskravet.    
337 När jag, på grund av anonymitetskrav, utesluter något från uttalanden i citat, skriver jag 
den här typen av förklaringar i stället.  
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Vikten av sådana plattformar är inte klar för vissa organisationer. Exempelvis för 

oss… [namn på en organisation]. Det finns en tendens att vara där och få bidrag. Det 

finns inte intresse hos vissa organisationer. I… [namn på en organisation] var styrel-

semedlemmar helt ointresserade. 

 

En av de intervjuade representanterna nämner också att en källa till det 
minskade intresset kan vara tron att deltagandet inte har så stor betydelse för 
att man skall kunna påverka beslut, eftersom besluten redan är tagna eller 
färdigbehandlade. 

De ansvariga ministrarnas grad av närvaro vid rådets möten är en annan 
aspekt som bäddar för kritik beträffande engagemang och intresse. Här är 
flera av representanterna för organisationerna överens om att exempelvis 
Karin Anderssons338 och Leif Blombergs personliga intresse för delaktighet i 
rådets möten var stimulerande och givande. Det görs en tydlig skillnad mel-
lan ministrars närvaro vid möten. En av de intervjuade lägger dock större 
vikt vid ministrars kompetens och engagemang än vid deras närvaro. 

Resultaten visar att de medlemsorganisationer som har en fungerande 
mekanism för att föra diskussionerna vid rådets möten vidare i organisatio-
nen inte är så många. Dessutom kommer det fram många frågetecken om i 
vilken utsträckning hänsyn tas till diskussionerna på departementsnivå. 

Rådets sammansättning 

Varför är rådets sammansättning viktig för aktörernas handlingsutrymme? 
Vilka organisationer som skall ingå i rådet har alltid varit en av de återkom-
mande diskussionsfrågorna mellan representanter för staten och deltagande 
organisationer. De flesta representanterna för invandrarorganisationerna 
säger i intervjuerna att rådet enbart bör ha invandrarorganisationer som med-
lemmar. De ser detta som en förutsättning för mer preciserade och konkreta 
diskussioner om invandrings- och integrationsfrågor. Vidare hävdar en del 
att vissa icke-etniska eller icke-invandrarinriktade medlemsorganisationer 
inte engagerar sig i en del frågor som antas vara mer intressanta för etniska 
eller transetniska invandrarorganisationer. 

Liknande argument finns i ett brev som lämnades av SIOS:s medlemmar 
till den ansvariga ministern vid ett av rådets ordinarie möten där jag var med 
som observatör. I brevet föreslås att rådet enbart skall bestå av organisatio-
ner bildade på etnisk grund. 

En del representanter för staten säger däremot att de frågor som diskute-
ras vid rådets möten inte är specifika för invandrarna och de är en del av den 

                               
338 Enligt SIOS har Karin Andersson visat stor förståelse även för SIOS och ”alla de som var 
med i SIOS:s verksamhet under hennes tid som invandrarminister glömmer aldrig hennes 
djupa personliga engagemang och empati” (SIOS 2005:8). 
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”generella” politik som har fått större betydelse i den nya integrationspoliti-
ken. Därför anses en blandad sammansättning vara bättre för mobilisering av 
olika aktörer, vilket i sin tur kan ha betydelse för relationerna mellan olika 
grupper i samhället. En del intervjuade representanter håller med om att det 
behövs en bred mobilisering och ett gehör hos olika aktörer, men de anser att 
det kan åstadkommas genom årliga rådslag eller konferenser. 

När det gäller mönstret av etniska- och transetniska invandrarorganisatio-
ner representerade i rådet, säger intervjuade personer att de kan ha synpunk-
ter om den ena eller den andra organisationen, men kriterier för att kunna 
vara medlem i rådet har varierat över tid. I slutet av 80-talet bestämde staten 
att för medlemskap i rådet skulle en organisation vara statsbidragsberättigad. 
Detta krav har inte ändrats i senare perioder även om det har hänt att en del 
icke-statsbidragsberättigade organisationer deltagit i rådets möten under 
vissa tillfällen.  

Sammansättningen av rådet och dess betydelse för rådets möten antas 
vara en av de centrala frågorna. Etniska- och transetniska invandrarorganisa-
tioner verkar vara mer kravställande i denna fråga jämfört med övriga frivil-
ligorganisationer. 

Representanterna och deras kompetens 

I frågan om huruvida representationen kännetecknas av rätt person på rätt 
plats skiljer uppfattningarna sig åt, dels mellan representanterna för staten 
och för invandrarorganisationerna, dels mellan representanterna för olika 
invandrarorganisationer. När det gäller valet av representanter har organisa-
tionerna fortfarande mandatet att till departementet föreslå de två personer 
som skall utses till ordinarie ledamot respektive suppleant. Med andra ord 
utser organisationen två representanter, medan staten avgör vem som skall 
vara ordinarie respektive suppleant. 

Den centrala frågan här är om organisationerna skickar kompetenta repre-
sentanter när de har sådana. Den hänger även samman med intresset och 
engagemanget hos organisationerna. Även om en stor del av de intervjuade 
personerna hävdar att personer med tillräcklig kompetens kan bidra med 
mycket vid rådets möten, oavsett hur stor eller etablerad den representerade 
organisationen är, säger en del också att denna fråga är problematisk. Brister 
i representanters kompetens kan därför ha sina konsekvenser oavsett om det 
beror på svagt intresse eller otillräckliga resurser. En av de representanter 
som har varit med vid samrådsmötena under en lång tid påpekar kompetens-
skillnader mellan deltagare och säger: 

 

Du kommer som en representant från ett litet förbund eller stort förbund med dina be-

gränsade erfarenheter. Du kommer till ett möte där det finns massor med forskare och 

experter från statens sida. Så diskussionen är svår och egentligen är de här mötena inte 
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’råd’ faktiskt. Staten kommer med det som har hänt eller det som kommer att hända 

och snällt ber om vår uppfattning. Kanske, om vi hunnit läsa, säger vi någonting, kan-

ske inte så genomtänkt eller tillräckligt genomtänkt som statens experter. Den här 

bristen på proportion är naturligtvis starkast. Många i SIOS säger att vi bör använda 

mer kompetens och mer experter, men det är lite omöjligt. 

 

Kommer den kompetens som deltagare har alltid fram i samrådsmötena? En 
del representanter för invandrarorganisationerna anser att det på grund av 
mötenas dagordning kan vara svårt att vara tillräckligt delaktig i diskussio-
nerna medan andra säger att kompetensen har haft betydelse inom vissa om-
råden och vid vissa tillfällen.  

En annan aspekt som förekommer inom ramen för rätt person på rätt plats 
är vissa organisationers långvariga representation genom samma personer, 
vilkas förutsägbara agerande ibland mottas med leenden eller små skratt av 
en del andra representanter. Särskilt från statens sida är man ganska kritisk 
gentemot vissa representanter som varit med i rådet under lång tid, men ”sä-
ger samma sak” eller inte längre sägs bidra till relationerna. En av de inter-
vjuade personerna säger däremot att det inte är den långvariga representatio-
nen i sig som är problematisk, utan att staten vill bli av med vissa personer 
som utifrån sina erfarenheter brukar stå emot påtryckningar från staten. 

En tidigare minister påpekar den manliga dominansen i representationen 
som en kritisk punkt. Lite självkritiskt säger denna minister att staten borde 
ha gjort mer åt detta redan från början. Diskussionen kring denna fråga, som 
en del av den offentliga jämställdhetsdiskursen, intensifierades i början av 
90-talet när det ansvariga departementet skulle utse nya medlemmar i rådet 
utifrån förslag från organisationerna själva. Departementet ville att organisa-
tionerna skulle komma med två namn för en ordinarie och en suppleant och 
att minst en av dem borde vara kvinna. Detta krav från departementet uppfat-
tades av en del invandrarorganisationer som inblandning i deras inre ange-
lägenheter. Processen har gått ganska trögt sedan dess, men på en viss nivå 
kan man se en förändring parallell med jämställdhetskravet i de offentliga 
diskurserna. 

Det finns således olika uppfattningar bland de intervjuade om represen-
tanternas kompetens. Brister i representation påpekas av en del, men de upp-
givna orsakerna skiljer sig åt. Organisationernas bristande intresse och enga-
gemang kan förklara en del av problemen med representationen när organi-
sationer har resurser och kompetenta människor att skicka till mötena. Men 
det finns också organisationer som hävdar att de inte har tillräckliga resurser 
för att skicka den som har kompetens att bidra till dessa möten. Utifrån mina 
iakttagelser från intervjuer, observationer och genomgång av befintliga do-
kument kan jag dock säga att otillräckliga resurser inte är hela förklaringen 
till organisationernas bristande representation. 
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Representationens dubbelhet 

Eftersom organisationer representeras genom människor och människor 
handlar på organisationers vägnar, det vill säga aktörer är ”delvis människa, 
delvis organisation”339, kan man undra vad som är det individuella respektive 
det organisatoriska inslaget i relationerna. 

Vissa intervjuade representanter uttalar sig bestämt om att det inte blir 
sådana spänningar under deras representantskap eftersom de följer de riktlin-
jer som deras organisationer har för sådana sammanhang. Övriga säger att 
det kan hända att det har förekommit olika synpunkter men de har inte lett 
till någon spänning mellan representant och organisation. Men när jag har 
frågat om det har hänt hos vissa andra organisationer, säger några att de tror 
eller har fått känslan av att det har funnits en sådan spänning mellan vissa 
enskilda representanter och deras organisationer. 

Vad gör representanter om olika uppfattningar spontant eller principiellt 
uppstår mellan dem och deras organisationer? Här skiljer uttalandena sig 
från varandra. Medan en del intervjuade säger att de för organisationens 
talan och håller sin åsikt för sig själv, markerar en del andra att de brukar 
säga att ”den är min” och ”den är organisationens” när det behövs ett sådant 
tydliggörande. 

Denna fråga har en nära relation till aktörernas intresse och engagemang 
(både på organisatorisk och på individuell nivå). Som framgått ovan finns 
det relativt stort handlingsutrymme för personligt agerande i rådets möten på 
grund av att de flesta av organisationerna inte har fungerande mekanismer 
för att åstadkomma en balans mellan det individuella och det organisatoriska 
inslaget. Kanske är det ett tecken på det personliga handlingsutrymmet att 
nästan ingen representant upplever någon spänning eller konflikt mellan det 
individuella och det organisatoriska inslaget i relationerna.  

Effekter av samrådet 

De effekter av samrådsmötena som aktörerna upplever (både på orga-
nisatorisk och på individuell nivå) är en av de grundläggande indikatorerna 
för bedömning av relationerna. Här skiljer svaren sig från varandra. 

Från invandrarorganisationernas sida brukar man nämna lärande av ar-
bets- och kommunikationsformer som en fördel med att vara med i rådets 
arbete. Skapandet av nya relationer mellan individer, även om det ofta stan-
nar på representantnivå, anges också av en del intervjuade personer som ett 
resultat av rådets verksamheter. När det gäller inverkan på beslut nämner en 
del intervjuade att deras synpunkter har haft betydelse i vissa sammanhang 
(exempelvis rösträtt, medborgarskap, hemspråksundervisning) även om detta 

                               
339 Ahrne 1993. 
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inte alltid har uppmärksammats när förslagen lagts fram. Denna inverkan 
bekräftas också av en del representanter för staten. 

Men det finns även kritiska röster både från statens och från orga-
nisationernas sida. En tjänsteman som varit med i samrådsmötena (både på 
departements- och myndighetsnivå) under en lång tid säger: 

 

Tittar man på de frågor som vi hade som myndighet att hantera, som regeringen har 

att hantera, tycker inte jag att samrådet med invandrarnas organisationer gav oss sär-

skilt mycket i nytänkande och tillskott till utvecklingsarbetet. 

 

Några av de intervjuade representanterna för invandrarorganisationerna på-
pekar att de inte tillräckligt har fått möjligheten att påverka, men staten har 
däremot haft stor nytta av dessa relationer, i första hand för spridning av 
information om olika ämnen. En av de intervjuade säger exempelvis så här: 

 

Staten har använt dessa plattformar för att få acceptans för sina krav. Exempelvis för-

ändringar i hemspråksundervisning i början av 1990-talet var så. Genom att splittra 

organisationer fick man igenom det man ville. 

 

I frågan om effekter av rådets verksamheter kommer det också fram i vissa 
intervjuer och dokument att upplevelsen av effekter har varierat beroende på 
tid och rum. Det kan bero på dels förändringar i invandrings- och integra-
tionspolitik, dels förändringar i organisationernas krav och önskemål. 

När man tittar på de ämnen som har behandlats vid rådets möten sedan 
1975 ser man att nästan alla centrala teman om invandrings- och integra-
tionspolitik har varit med på rådets dagordning. Deltagande från staten har 
förekommit på en hög nivå vilket kan uppfattas som en möjlighet för organi-
sationerna till direkta kontakter om man vill föra fram sina synpunkter. 
Dessutom kan sättet att utse medlemmar bland de föreslagna kandidaterna 
från organisationerna ha bidragit till att få in fler kvinnliga representanter i 
samrådsorganet i enlighet med statens avsiktliga påtryckningar som jag 
nämnde i föregående avsnitt. 

Inflytande över dagordningen 

Organisationers och individers möjligheter att påverka vad man diskuterar i 
rådet och deras sätt att använda dessa möjligheter är en av de frågor som 
väcker stort intresse hos intervjuade personer. 

När det gäller mötesprogram eller dagordningar har departementet haft 
rätten till sista ordet. Men det har funnits arbetsgrupper (bestående av repre-
sentanter för deltagarorganisationerna och departementet) har organisationer 
haft mer inflytande över dagordningen. Om betydelsen av rätten att komma 
med förslag till dagordningen när man inte haft arbetsgrupper, skiljer sig 
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åsikterna mellan intervjupersonerna. Representanterna för staten hävdar att 
det alltid har funnits utrymme för deltagande organisationer att påverka dag-
ordningen, men det har inte använts av dem på ett effektivt sätt. Befintliga 
dokument stödjer också detta uttalande. Exempelvis står det i ett av rådets 
mötesprotokoll att departementet inte har haft många förslag från deltagande 
organisationer när det gäller dagordningar för kommande rådsmöten. 

Även om flertalet av representanterna för organisationerna upplever att 
det har varit en formell rätt utan praktisk förankring, på grund av att organi-
sationer får dagordningen i samband med den första kallelsen till rådets 
möte, finns det representanter som säger att en del av ansvaret ligger hos 
dem själva. Som orsaker till detta försummande nämns bland annat organisa-
tionernas bristande resurser, likgiltighet eller minskat intresse för sådana 
kommunikationsformer. 

De flesta av de intervjuade personerna säger att organisationers storlek 
och etablering inte har någon betydelse för inflytande. Men när jag exempli-
fierar vissa skillnader mellan en del organisationer, kommer en del intressan-
ta uttalanden fram. Exempelvis säger en minister: 

 

Man hoppas att det inte skall vara så, men om man skall vara ärlig, är det kanske lätta-

re att lyssna på… [namn på en etablerad organisation] jämfört med… [namn på en 

mindre etablerad organisation]. 

 

Några representanter för invandrarorganisationerna uttalar sig i likhet med 
denna minister och säger att man lyssnar och ger mer uppmärksamhet när en 
representant för en relativt stor och etablerad organisation pratar. 

Splittringen mellan invandrarorganisationerna och statens förhållningssätt 
gentemot vissa organisationer anses också vara en källa till bristande makt 
och inflytande över dagordningen. Inom ramen för detta nämns bland annat 
vissa konflikter eller spänningar mellan organisationer från olika gruppe-
ringar såsom östgruppen (från baltiska länder), arbetskraftinvandrarorganisa-
tioner och flyktingorganisationer. Statens intresse för baltiska länder och 
organisationer därifrån nämns av en del av de intervjuade personerna. Dess-
utom antas spänningar mellan ”gamla” och ”nya” invandrargrupper också ha 
haft betydelse för denna splittring. Några intervjuade representanter påpekar 
även interventioner från staten och säger att det har lett till att myndigheter 
vid vissa tillfällen har kunnat få igenom sin vilja utan något stort motstånd.340 

En tjänsteman framhåller de begränsade möjligheterna till ömsesidighet i 
samråden som en aspekt av de oändliga diskussionerna kring inflytande i 
rådets möten: 

 

                               
340 Exempelvis har en organisation som lämnat rådslaget i protest mot staten motiverat sitt 
agerande med att ministern försökt att ”spela ut gamla invandrargrupperna mot flyktingarna” 
(Arbetsmarknadsdepartementet 1991, bilaga 6).  
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Att ha samråd, det är svårt. Regeringen kan inte koppla in externa organisationer i ett 

väldigt tidigt skede när man kanske vill hålla politiken lite för sig själv medan man 

formulerar den. Därför blir det svårt att ha samråd oavsett vad det gäller. 

 

Därför blir det ibland bara information och ensidig kommunikation även om 
man kallar det samråd, enligt denna tjänsteman. Samma tjänsteman tolkar 
också långa samrådsdagar med kompakta dagordningar som en källa till 
bristande faktiska inflytandemöjligheter. 

Svårigheterna med inflytande över dagordningen är ett faktum och på en 
viss nivå har tjänstemannen ovan rätt i att det finns en del problem med sam-
rådet. Å andra sidan kan man undra varför det skall kallas ”samråd” om inte 
organisationerna kopplas in i ett tidigt skede. Därför blir prioriteringar av 
vad som är relevant för den ena eller den andra aktören viktiga för det upp-
levda inflytandet över dagordningen. När det gäller betydelsen av organisa-
tionernas storlek och etablering anser jag att det har mer betydelse än vad 
som sägs öppet vid intervjuerna. 

Praktiskt samråd i relation till det formella 

Det ursprungliga uttalade syftet med inrättande av rådet kan i sig uppfattas 
som en möjlighet för organisationerna att vara delaktiga i beslutsprocesser. 
Diskussionerna kring inrättandet av rådet pekar på ett uttalat handlingsut-
rymme och inflytande. Då blir det intressant att titta på om det i praktiken 
har fungerat i enlighet med det uttalade syftet. 

Majoriteten av de intervjuade personerna berömmer det ursprungliga syf-
tet som man hade vid inrättande av rådet. ”Men det har inte blivit så som det 
uttalade syftet” är sammanfattande för de flesta av de intervjuade represen-
tanterna för invandrarorganisationerna. Några intervjuade nämner ett dolt 
syfte vid sidan av det uttalade och uppfattar detta som en kontroll och styr-
ning genom rådet och dess aktiviteter. Det mesta som förekommer i uttalan-
dena är den praktiska funktionen av rådet och dess möten. I en av intervjuer-
na säger en representant: 

 

Syftet med rådet var gott, men hur det fungerat är det annan sak. Och varierar. Man 

hade inte en klar bild vad det skulle leda till. Rådet hade inte en klar bild för sig själv 

om vad rådet skall göra. Syftet har varit diffust. De vill ha kontakter för att integrera 

invandrare genom organisation. 

 

Omfånget av återkommande presentationer av utredningar, projekt, planera-
de beslut etc. kritiserades av de flesta deltagarna vid ett av de observerade 
mötena i rådet. En del deltagare konstaterade att dessa återkommande ämnen 
borde uppta mindre utrymme och tyngden borde i stället läggas på dialog 
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mellan kommunikationsparter. Denna aspekt har med rådets funktion att 
göra, vilken ofta har diskuterats på mötena. 

Vid de två av rådets möten där jag gjorde mina observationer uppstod en 
diskussion om rådets funktion trots att det inte fanns något om denna på 
dagordningen. Vid det ena mötet gick kritiken ut på att man inte hade lyckats 
med samråd i vissa tidigare möten vilka kunde betraktas som seminarier eller 
konferenser i strid mot det explicita syftet med inrättande av rådet. Det tol-
kades som ”ett samråd i efterhand” av en del representanter, eftersom det 
mesta som presenteras om lagar, utredningar, projekt, förslag till förändring-
ar o.s.v. ofta har diskuterats färdigt hos många instanser innan det kommer 
på rådets dagordning. 

Vid det andra av rådets möten överlämnade en grupp bestående av sexton 
invandrarorganisationer som var medlemmar i SIOS ett brev till den ansva-
riga ministern i vilket framgår att man är kritisk mot den aktuella formen för 
rådet. I brevet påpekas att rådet inte uppfyller en av sina viktigaste funktio-
ner, att vara rådgivande organ till regeringen i viktiga frågor som rör etniska 
och språkliga grupper. Vidare hävdas: 

 

Vi har kunnat konstatera att istället för en rådgivande instans har rådet fungerat som 

en ensidig informationskanal, där regeringens olika initiativ på det integrationspolitis-

ka området har presenterats som information och inte som underlag för rådgivning. 

Rådet verkar inte heller som forum för diskussion och analys. Viktiga frågor som di-

rekt angår etniska grupper och har konsekvenser för hur grupperna uppfattas i det 

svenska samhället debatteras av regeringens medlemmar genom media med företräda-

re för grupperna, men tas inte upp i rådet (t.ex. Fadimes mord). 

 

I brevet föreslås att man ser över arbetsformerna för att rådet verkligen skall 
kunna fungera som ett rådgivande organ och forum för analys och diskus-
sion. Vidare uttrycker organisationerna att det knappast är meningsfullt att 
delta i rådet under existerande förhållanden. 

Det som är intressant med detta brev är att det inte var första gången som 
en sådan handling framlades av SIOS:s medlemmar. Det har förekommit 
tidigare också. Exempelvis överlämnade SIOS:s medlemmar ett brev med 
liknande inslag till de ansvariga ministrarna den 12 december 1986 och den 
30 november 1990 i samband med det då pågående invandrarrådslaget. I det 
andra av dessa brev markeras att möjligheten till verkligt inflytande är obe-
fintlig: 

 

Därför anser SIOS att framtida ”politiskt” tillsatta samrådsforum skall ha högre ställ-

ning, överläggnings/förhandlingsfunktion så att våra åsikter kan framföras i idéstadiet 

och därmed återspeglas i de senare fattade besluten. 

 

I sitt avslutningsanförande på invandrarrådslaget nämnde dåvarande statsrå-
det Maj-Lis Lööw SIOS:s krav att bli förhandlingspart och sade: 



 131

 

Det har jag däremot väldigt svårt att förstå hur det skulle kunna fungera. Så fungerar 

det ingen annanstans i samhället. Det finns inga folkrörelser eller intresseorganisatio-

ner som har blivit förhandlingsorganisationer, om man undantar de fackliga organisa-

tionerna som har en förhandlingsposition gentemot arbetsgivarna men inte gentemot 

regeringen. Inte ens en så stor och livskraftig och högljudd organisation som PRO341 

har någon förhandlingsposition i förhållande till regeringen.342 

 

Att rådet används som ett forum för officiell information påpekas även av en 
del intervjuade representanter för organisationerna. En av dem som har varit 
med vid dessa möten under en lång tid säger: 

 

Rådet förvandlades till informationsforum för regeringen och alla myndigheter som 

skall kunna informera allting som redan har beslutats. Om vi pratar om råd alltså, det 

är också att man skall ge råd till åtgärder som ryms inom invandringspolitiken, integ-

rationspolitiken. Innan beslut tas skall man samråda. De flesta fall har beslutet redan 

tagits när man kom till samråd. Det är inte fråga om samråd och i stort sett var så. 

 

Representanterna för invandrarorganisationerna är inte ensamma om denna 
kritik. I en översyn av Invandrarrådet genomförd på uppdrag av invandrar-
ministern i slutet av 80-talet påpekas också att det finns ett problem vad gäll-
er rådets verkliga funktion i relation till det uttalade syftet.343 En liknande 
kritik har framförts av Gabriele Winai Ström som hävdar att Invandrarrådet 
fungerat som ett ”folkrörelseseminarium” av individer och inte som en mi-
noritetspolitisk församling med valda representanter.344 

Men det finns självkritiska synpunkter också. En representant för en av 
de stora och etablerade organisationerna gör en intressant liknelse: 

 

Jag tycker att samarbetet med staten fungerar bättre än invandrarorganisationerna 

sinsemellan, faktiskt. Det är lättare att samarbeta med staten som något slags gemen-

sam pappa än att samarbeta med sina syskon. 

 

                               
341 Egentligen har Pensionärernas riksorganisation (PRO) och andra pensionärsorganisationer 
kämpat länge för överläggningsrätt/förhandlingsrätt. År 1975 blev en överenskommelse om 
överläggningsrätt med den socialdemokratiska regeringen, men sen blev det inte av p.g.a. 
regeringsbyte. 1991 inrättades ”Pensionärskommittén” på basis av utredningen om pensionä-
rernas inflytande. Men det hände inte mycket under den borgerliga regeringen i första hälften 
av 1990-talet. Under andra hälften av 1990-talet, då Socialdemokraterna hade regeringsmak-
ten, lyckades PRO att utöva inflytande över regeringsförslag. I relationerna med regeringen 
har det funnits en växling mellan de två stora pensionärsorganisationerna, PRO respektive 
Sveriges pensionärsförbund (SPF) på grund av informella band mellan PRO och arbetarrörel-
sen samt mellan SPF och en borgerlig sfär (Feltenius 2004).         
342 Arbetsmarknadsdepartementet 1991:156. 
343 Eriksson 1988:7–8. 
344 Winai Ström 1988:16. 
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Vad kan det bero på? Representanten säger vidare att rivaliteten mellan sys-
kon skiljer sig mycket från relationen till pappan och det kan ha sina speciel-
la konsekvenser. 

De uttalade förväntningarna om rådets funktion baseras på en missupp-
fattning, enligt en tjänsteman som har varit med på rådets möten under en 
lång tid. Vid rådets möten skall deltagarna ”känna av vart vindarna blåser” 
och reaktionerna beror kanske på att organisationernas krav eller synpunkter 
inte får gehör hos staten, enligt denna tjänsteman. 

Rådets verkliga funktion i relation till det uttalade syftet har varit ett av 
de grundläggande diskussionsämnena mellan staten och invand-
rarorganisationerna. Som framgår av vissa uttalanden kan skilda prio-
riteringar samt resurser, intresse och engagemang för ett sådant samråd för-
klara delar av problematiken i denna fråga. Oklarheter i det formella eller 
uttalade syftet kan också ha bidragit till den konfliktfyllda bilden av rådets 
verkliga funktion. 

Samrådets framtid 

Det är intressant att diskutera om detta råd har en framtid och i så fall hur 
rådet skall se ut om de intervjuade representanterna får möjlighet att utforma 
det på nytt utifrån de erfarenheter som de har fått genom rådets möten. 

De flesta av intervjupersonerna markerar att det behövs ett centralt råd i 
invandrings- och integrationsfrågor även om förutsättningarna har förändrats 
sedan 70-talet. En representant relaterar existensen av sådana råd till valet 
mellan assimilation och integration och säger att de behövs om ett integra-
tionsmål skall ligga till grund för politiken. Det låga valdeltagandet bland 
människor med utländsk bakgrund nämns också av en representant som ett 
argument för sådana råd. 

Några representanter för invandrarorganisationer säger i intervjuerna att 
man bör gå tillbaka till det ursprungliga uttalade syftet så att samråd förs i ett 
tidigt stadium av planerings- och beslutsprocesserna. Behovet av uppföljning 
på departementsnivå av diskussioner i rådets möten påpekas också av en del 
intervjuade representanter för invandrarorganisationer. De ansvariga minist-
rarnas aktiva närvaro är en annan aspekt som nämns av många representanter 
för invandrarorganisationerna. Stora regelbundna samrådsmöten i form av 
invandrarrådslag eller konferenser har också en betydande förankring hos 
representanterna för invandrarorganisationerna. 

Reflektionerna från statens företrädare varierar. Förnyelse i form av ökad 
representation av kvinnor och unga människor i samrådsmötena markeras 
tydligt av en del intervjuade tjänstemän och ministrar. Men det finns även 
uppfattningar som kan innebära stora förändringar eller rent av slutet på 
samråd i den existerande formen. En tjänsteman säger att man brukade för-
söka pröva nya arbetsformer i samrådsmötena, men inte lyckades med det. 
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Denna tjänsteman ifrågasätter även den ursprungliga tanken med rådet och 
säger: 

 
Det är möjligt att, om man tittar i backspegeln, att vi valde fel väg, att man valde fel 

väg redan i sjuttiotalet. Att man istället skulle satsa på att få invandrare att engagera 

sig i politiska partier och komma in i normala beslutsprocesser, i stället för att ha nåt 

slags fiktiva samrådsorganisationer. 

 

Utifrån sina erfarenheter och upplevelser säger en annan tjänsteman att det är 
viktigt att även tänka på alternativa lösningar i fråga om relationer med or-
ganisationer. Det är inte säkert att rådet kommer att existera i sin nuvarande 
form och med nuvarande innehåll. Direkta relationer med organisationerna i 
stället för kollektiva samrådsmöten förespråkas av denna tjänsteman. Moti-
vet är att stora grupper anses leda till att man gärna vill hålla masken eller 
uppvakta. Kanske är tiden mogen att integrera rådet i de vanliga politiska 
instanserna, enligt denna tjänsteman. 

Resultaten tyder på ett minskat intresse för den existerande sam-
rådsformen hos statens representanter och ett tydligt missnöje med det exi-
sterande rådets form och innehåll från organisationernas sida. Det kan finnas 
också en del andra aspekter, men en av förklaringarna kan ha sina rötter från 
den politiska utveckling som har diskuterats bland annat i termer av ”nykor-
poratism” och ”avkorporativisering” i de sammanhang där staten samspelar 
med frivilligorganisationer.345 Utredningen om det nya bidragssystemet346 
kan tillsammans med ovanstående uttalanden tolkas som att det är stor san-
nolikhet för att det kommer att ske en omorganisering – om rådet fortsätter 
att existera som en samrådsplattform. 

* * * 

Den empiriska analysen ovan visar att uppfattningar och upplevelser av sam-
rådet mellan staten och de etniska- och transetniska invandrarorganisationer-
na varierar mellan olika aktörer. 

Ett av resultaten är att rådets syfte och funktion samt organisationernas 
möjligheter till makt och inflytande är de mest konfliktfyllda frågorna. Här 
företräder representanter för staten och organisationer olika positioner, även 
om det finns motsättningar också mellan invandrarorganisationerna. Själva 
organiseringsformen som ett rådgivande organ kan kanske vara en förklaring 
till de skilda uppfattningarna. Det kan vara svårt att explicitgöra effekterna 
av ett sådant samråd eftersom de interagerande aktörerna inte alltid kan kny-
                               
345 Se exempelvis Micheletti 1994, Rothstein & Bergström 1999, SOU 1999:121, Svensson & 
Öberg 2003 och Lindvall & Sebring 2005 för en del konsekvenser av denna ”nykorporatism” 
och ”avkorporativisering”.  
346 Ds 2003:10. 
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ta förändringarna till det ena eller det andra fallet av samråd. Under vissa 
perioder har man haft som policy att göra uppföljningar av de rekommenda-
tioner som man har gjort vid föregående rådslagsmöte. I sådana fall har ef-
fekterna uppfattats som tydligare.347 

En annan aspekt som man kan nämna är de återkommande ställningsta-
gandena i form av att lämna mötena i protest mot ministrar eller tjänstemän. 
Resultaten visar att de inte har givit resultat i enlighet med de framlagda 
kraven och inte heller lett till några alternativa lösningar. Vad kan det bero 
på? Det beroende som har skapats genom statsbidrag, legitimerings- och 
statusgivande relationer eller byråkratisering av organisationer, vilket har 
problematiserats av en del forskare348, kan vara en aspekt som man kan fun-
dera över. Jag anser att otydligheten eller kanske osäkerheten kring samråds-
organens syfte, arbetsformer och riktlinjer också kan ligga bakom de åter-
kommande gruppvisa ställningstagandena gentemot staten. Jag anser att 
denna otydlighet eller osäkerhet kan förklara en del av missnöjet med sam-
rådsorganet både hos statens och hos invandrarorganisationernas represen-
tanter även om man argumenten varierar. 

En av frågorna som dyker upp under vissa diskussioner är om ett sådant 
samrådsorgan har en framtid i den svenska kontexten och i så fall hur. Ut-
ifrån fallstudiens resultat och övrigt fältarbete tycker jag att sådana samråds-
organ i princip kommer att behövas, men kanske med helt nya eller förnyade 
former och innehåll. Det kommer jag att resonera kring mer dels i kapitlet 
om jämförande analys när jag, som en av delaktighetens etniska dimensio-
ner, relaterar resultaten från denna fallstudie till resultaten från en jämföran-
de europisk undersökning om rådgivande institutioner i åtta europiska län-
der, bl.a. Sverige349, dels i det sista kapitlet när jag diskuterar föreningslivets 
betydelse för integration.  

                               
347 Exempelvis kommenterades de rekommendationer som man hade från rådslaget 1987 
punktvis i rådslaget efter (Arbetsmarknadsdepartementet 1991, bilaga 3). 
348 Om detta se exempelvis Schierup 1990 och 1991, Björklund 1986, Andersen 1990, Soysal 
1994. 
349 Andersen 1990. 
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6. Delaktighet på individens villkor 

 
 

Om ingen ska uteslutas på grund av kön, etnicitet eller språk och inte en enda grupp 

ska privilegieras framför en annan, då måste vissa garantier göras för att försäkra att 

politiken verkligen är opartisk. Den ”omvända diskrimineringen” genom kvoter eller 

skyddade valkretsar har endast till uppgift att rätta till en tidigare obalans: den ger inte 

i sig själv någon differentierad tyngd åt någon särskild grupp. Närvarons politik kan 

då ses som en strategi för till och med striktare (men fortfarande liberal) jämställdhet, 

en som nu garanteras genom institutioner och inte längre överlämnar allt till olyckor i 

det politiska livet. (Phillips 2000:145) 

 

 

 

 

Ett av de grundläggande argumenten bakom 1975 års rösträttsreform, som en 
del av invandrar- och minoritetspolitiska målen, var att den kommunala röst-
rätten skulle göra det möjligt för ”denizens”, det vill säga utländska medbor-
gare som är permanent bosatta i Sverige, men inte är svenska medborgare350, 
att delta i lokalpolitiskt och fackligt arbete på samma villkor som andra sam-
hällsmedlemmar.351 Det var ett viktigt steg mot närvarons politik, i det inle-
dande citatets anda. Sedan dess har det hänt mycket, exempelvis förändring-
arna i medborgarskapslagstiftningen och politiska rättigheter, men invand-
rarna avviker fortfarande markant från den övriga väljarkåren genom lågt 
valdeltagande och bristande politisk delaktighet. 

I denna fallstudie undersöker jag invandrarnas delaktighet i politiska par-
tier med fokus på Socialdemokratiska arbetarpartiet och Folkpartiet libera-
lerna. Syftet med detta är att titta på möjligheter och hinder för deltagande i 
ett organisationsliv som antas ha baserats på individens villkor. Det empiris-
ka materialet består av intervjuer och befintliga dokument. De utvalda orga-
nisationernas offentligt uttalade ambitioner om mångfald utgör befintliga 
dokument. Tretton intervjuer (varav åtta kvinnor) med människor som jag 
antar är rika på information om invandrarnas delaktighet i Socialdemokratis-
ka arbetarpartiet och Folkpartiet liberalerna samt en intervju med en partipo-
litiskt aktiv invandrare som har varit en av representanterna för nätverket 
Politisk aktiva för mångfald (PAM) utgör intervjudelen352 av det empiriska 
materialet. 

                               
350 Soininen & Bäck 1999:95.  
351 Soininen & Bäck 1999:65. 
352 Valet av intervjupersoner karakteriseras av dessa personers tillgänglighet för mig och i 
detta avseende har jag tydliga inslag av bekvämlighets- eller tillfällighetsurval (Bryman 
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Efter detta inledande avsnitt följer en sammanfattande bild av organise-
ringen genom politiska partier. I det tredje avsnittet redogör jag för invand-
rarnas delaktighet i det politiska livet utifrån det empiriska materialet med 
mer fokus på intervjuerna. I det avslutande avsnittet gör jag sammanfattande 
reflektioner om denna delaktighet. 

Invandrare i det partipolitiska livet 

Forskning visar att invandrarnas deltagande i politiken brister och personer 
med invandrarbakgrund är fortfarande underrepresenterade inom det svenska 
partipolitiska livet.353 En av undersökningarna visar att bland infödda svens-
kar är mellan 7 och 8 procent anslutna till något parti, jämfört med knappt 4 
procent av ”naturaliserade invandrare”354 och endast mellan 1 och 2 procent 
av utländska medborgare.355 Här kommer jag, genom några utvalda aspekter, 
att ge en bild av invandrarnas delaktighet i politiska partier. 

Ett differentierat intresse för partier 

Invandrarnas politiska organisering varierar mellan olika partier. Traditio-
nellt har Socialdemokratiska arbetarpartiet och Vänsterpartiet från socialis-
tiska blocket och Folkpartiet liberalerna från borgerliga blocket haft mer 
intresse för invandrings- och integrationsfrågor vilket både kan vara en an-
ledning till att invandrare har vänt sig till dem och en konsekvens av att fler 
invandrare har varit med i dem. 

Eftersom partier inte har medlemsregister som visar medlemmarnas et-
niska bakgrund är det en omöjlighet att kunna avgöra andelen invandrare 
bland partimedlemmarna. För att ge en bild av det differentierade politiska 
intresset bland personer med invandrarbakgrund har jag valt att använda 
undersökningar gjorda av SCB om partisympatier och medlemsprofiler. 

Partisympatiundersökningarna i maj 2004 respektive maj 2005 visar att 
bland personer med utländsk bakgrund sympatiserar 51,9 respektive 51,7 
procent med Socialdemokraterna; 12,3 respektive 9,3 procent med Vänster-
partiet; 16,5 respektive 22,1 procent med Moderaterna; 8,2 respektive 6,6 
procent med Folkpartiet; 5,4 respektive 2,7 procent med Kristdemokraterna; 
4,1 respektive 5,7 procent med Miljöpartiet och 1,3 respektive 0,9 procent 

                                                                                                                             
2002:313). Men de är inte de första fjorton som varit tillgängliga för mig utan kriteriet ”rika 
på information” varit avgörande för valet bland de tillgängliga, vilket kan tolkas som ett 
strategiskt urval bland de tillgängliga.    
353 Soininen & Etzler 2006, Dahlstedt 2001 och 2005, Persson 2003 och Lukkarinen Kvist 
2001. 
354 Med ”naturaliserade invandrare” menas ”utomlands födda svenska medborgare med minst 
en förälder som har eller haft utländskt medborgarskap” (Persson 2003:216). 
355 Persson 2003:50. 
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med Centerpartiet. Jämfört med personer med svensk bakgrund ser man från 
resultaten ovan att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet får procentuellt 
mer sympatier bland invandrare än bland svenskar. Invandrarnas sympati för 
övriga partier är mindre än svenskars. 

Ett annat intressant utfall är att sympatier för partier skiljer mellan in-
vandrarmän och invandrarkvinnor. Exempelvis sympatiserar invandrarmän 
med Vänsterpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet mer än invandrarkvinnor 
vilka tenderar att sympatisera med de övriga partierna, enligt partisympati-
undersökningen från maj 2004. Jämfört med svenska kvinnor och män ser 
bilden därför lite annorlunda ut för invandrarkvinnor och män. Svenska 
kvinnor har mer sympati för Vänsterpartiet och Miljöpartiet samt mindre 
sympati för Moderaterna och Socialdemokraterna i jämförelse med invand-
rarkvinnor medan sympatier för Kristdemokraterna och Centerpartiet har 
liknande tendens hos både svenska och invandrarkvinnor. Invandrarmän har 
mer sympati för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet samt 
mindre sympati för övriga partier i jämförelse med svenska män.356 

När man tittar på medlemsprofiler för politiska partier, kan man se att 
95,1 procent av medlemmarna i politiska partier är infödda svenskar medan 
3,8 procent är naturaliserade invandrare, det vill säga de som har fått svenskt 
medborgarskap, och 1,0 procent är utländska medborgare. Andelen infödda 
svenskar och naturaliserade invandrare bland medlemmarna har ökat något 
sedan 1992 medan andelen utländska medborgare har sjunkit från 1,7 till 1,0 
procent under samma period. Här kan man konstatera att i åtskillnaden mel-
lan naturaliserade invandrare och utländska medborgare som två olika kate-
gorier bör man ha i åtanke att andelen naturaliserade invandrare i hela be-
folkningen har ökat samtidigt som andelen utländska medborgare minskat 
under åren 1992 och 2001.357 

Representation genom förtroendeuppdrag 

Förtroendeuppdrag är en viktig aspekt av invandrarnas delaktighet i allmän-
het och representation i synnerhet. En undersökning om nominerade och 
valda kandidater i valen 2002 visar att det finns intressanta utslag med tanke 
på kandidaters födelseland och föräldrarnas födelseland.358 

Enligt denna undersökning är andelen som är födda i Sverige högre bland 
de valda än de nominerade kandidaterna i alla tre valen, det vill säga riks-
dags-, kommun- och landstingsfullmäktigvalen. Denna skillnad är större för 

                               
356 SCB: s partisympatiundersökning maj 2004, tabell 18. Enligt SCB:s kategorisering omfat-
tar gruppen personer med utländsk bakgrund utrikes födda samt i Sverige födda med två 
utrikes födda föräldrar. Personer med svensk bakgrund är födda i Sverige och har minst en 
inrikes född förälder. Alla i urvalet är svensk medborgare. 
357 Persson 2003, tabell 3.2. 
358 Se bilaga 6 för nominerade och valda kandidater efter deras och föräldrarnas födelseland. 
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riksdagsvalet. För födda utanför Europa gäller det omvända, där av de 6 
procent nominerade bara 2 procent lyckades få ett mandat i riksdagen. För 
kommun- och landstingsfullmäktigvalen försvinner skillnaden mellan ande-
len nominerade och valda utom kandidater som är födda utanför Europa i 
kommunfullmäktigevalen. Ett annat intressant utslag är att det finns stora 
skillnader mellan personer födda i Europa och födda utanför Europa med 
tanke på valbarheten i nomineringslistorna. 

En sammanställning av nominerade och valda kandidater efter egen fö-
delseort samt efter föräldrarnas födelseort ger ett annat intressant utslag med 
tanke på dels om man är utrikes född eller inrikes född, dels om man är inri-
kes född med två utrikes födda föräldrar, med en utrikes född förälder eller 
med två inrikes födda föräldrar. Enligt sammanställningen har inrikes födda 
med två utrikes födda föräldrar samma förutsättningar som utrikes födda 
med tanke på den procentuella skillnaden mellan nominerade och valda vid 
riksdagsvalet, medan andelen som har minst en förälder född i Sverige är 
högre bland de valda än bland de nominerade kandidaterna. När det gäller 
kommun- och landstingsfullmäktigvalen försvinner skillnaderna mellan utri-
kes födda och inrikes födda med minst en utrikes född förälder. 

Här kan man nämna att andelen utrikes födda bland de nominerade och 
valda kandidaterna till riksdagen har ökat sedan valet 1998. Det var 6 pro-
cent av de nominerade och 2 procent av de valda kandidaterna födda utom-
lands vid riksdagsvalet 1998, medan motsvarande siffror vid riksdagsvalet 
2002 var 10 respektive 5 procent.359 

De två sammanställningarna av nominerade och valda kandidater vid de 
allmänna valen 2002 visar att personer som själva är utrikes födda eller har 
två utrikes födda föräldrar, om de själva är inrikes födda, har bättre förut-
sättningar för kommun- och landstingsfullmäktigvalen för att få valbara plat-
ser jämfört med riksdagsvalet.   

När det gäller den partipolitiska delaktigheten med tanke på kön visar en 
undersökning om politiska resurser och aktiviteter (1992–2001) att andelen 
män med förtroendeuppdrag ökat från 50,1 procent till 54,6 procent medan 
andelen kvinnor med förtroendeuppdrag minskat från 45,8 procent till 40,2 
bland infödda svenskar. Bland invandrare som har utländskt medborgarskap 
har skett en motsatt utveckling jämfört med infödda svenskar. Kvinnornas 
andel har ökat medan männens har sjunkit under samma period. I fråga om 
naturaliserade invandrare ser man en viss ökning i båda kön.360 Det finns en 
del samhälleliga och organisatoriska aspekter av utvecklingen, men det är ett 
faktum att andelen kvinnor med utländsk bakgrund i politiken, liksom kvin-
nor med svensk bakgrund, har ökat jämfört med männen och det bekräftas 
också av min fallstudie. 

                               
359 SCB 2004:9. 
360 Persson 2003, tabell 3.2.   
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Nya organiseringsformer 

I invandrarnas partipolitiska liv kan man se också nya intressanta organise-
ringsformer. En av dessa organiseringsformer är de nätverk som har bildats 
över partipolitiska gränser. 

Ett av sådana nätverk som går bortom organisatoriska gränser är det tvär-
politiska nätverket Politiskt aktiva för mångfald (PAM). PAM bildades i 
slutet av 1999 och har haft som syfte att arbeta ”för mångfald och mot etnisk 
diskriminering i det svenska samhället”.361 Även om PAM har haft ambitio-
nen att mobilisera politiker från alla partier, dominerar invandrarpolitiker 
från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna i nätverket PAM. 
Med sin tvärorganisatoriska inriktning liknar PAM mycket det tvärfackliga 
nätverket Fackligt aktiva invandrare (FAI) som bildades 1997 av fackligt 
aktiva invandrare från LO, TCO och SACO.362 

Inför folkomröstningen om EMU år 2003 bildades två tillfälliga nätverk 
med initiativ av politiker med invandrarbakgrund. Det första nätverket var 
Invandrare mot EMU som presenterades fredagen den 16 maj 2003. I en 
debattartikel publicerad samma dag i DN skrev tio representanter om nätver-
ket. De undertecknade representanterna var Abdullahi Aress, arbetsmark-
nads- och integrationsexpert (s), Fadi Moussa, ordförande (s) Fackligt aktiva 
invandrare, America Vera-Zavala, koordinatör för Invandrare mot EMU, 
Jabar Amin, partistyrelseledamot (mp), Luciano Astudillo, riksdagsledamot 
(s), Ali Esbati, Ordförande Ung vänster, Yvonne Ruwaida, riksdagsledamot 
(mp), Rossana Dinamarca, riksdagsledamot (v), Ali Osman, forskare Linkö-
pings universitet och Marcela Arosenius, partistyrelseledamot (c). 

Ett av syftena var, enligt representanterna, att öka röstbenägenheten och 
deltagande bland invandrare i folkomröstningen. Att verka för folkbildning 
och fördjupade kunskaper om EMU bland invandrare och att engagera in-
vandrade människor på deras egna villkor för en demokratisk folkomröst-
ning och debatt nämndes av representanterna som två andra syften med nät-
verket.363    

Arbetet för ett nätverk med invandrade svenskar för EMU startades lite 
tidigare364, men nätverket presenterades under namnet Nätverk mot utanför-
skap–invandrare för euron juni 2003 med deltagande av nedanstående 13 
politiker med invandrarbakgrund från Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemo-

                               
361 www.p-a-m.se, 2005-06-17. 
362 Syftet med FAI är att förnya och stärka den fackliga organisationen genom ömsesidig 
integration, stärka invandrarnas representation i fackföreningsrörelsen och samhället, verka 
för lika behandling av alla, bekämpa rasism och främlingsfientlighet, arbeta för ett jämlikt 
samhälle där arbetet, utbildning och social trygghet är tillgängligt för alla, oavsett etnisk 
ursprung eller religion och verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och 
ekonomisk demokrati (www.fai.a.se, 2005-06-17). För mer om FAI inom forskningen se 
Mulinari & Neergaard 2004 och Neergaard 2002. 
363 DN 2003-05-16.   
364 DN 2003-01-13. 
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kraterna och Socialdemokraterna. I Nätverket mot utanförskap ingick: Mau-
ricio Rojas, riksdagsledamot (fp), Abdi Hanad, ledamot i Aktionsgruppen 
mot utanförskap (fp), Ana Maria Narti, riksdagsledamot (fp), Iva Parzikova 
Ryggeståhl, kommunalråd i Malmö (fp), Nyamko Sabuni, riksdagsledamot 
(fp), Magda Ayoub, f.d. riksdagsledamot (kd), Khaled El-khalayli, ordföran-
de i nätverket Invandrare för euro (SSU), Joe Frans, riksdagsledamot (s), 
Yilmaz Kerimo, riksdagsledamot och ordförande för Invandrarnätverket för 
euro (s), Osama Ali Maher, Malmö kommunfullmäktige (m), Fatima Nur, 
landstingsledamot Stockholm (m), Mariam Osman Sherifay, riksdagsleda-
mot (s) och Rezene Tesfazion, riksdagsledamot (s). 

En av initiativtagarna till nätverket, Mauricio Rojas (fp) sade i ett press-
meddelande att ”vi vill alla utmana nejsägarna från framför allt Invandrare 
mot EMU till debatt i segregerade förorter för att vinna folkomröstningen 
och integrationskampen där. Vi vill visa att invandrare vinner på att inte 
välja utanförskap och att ett Ja till euron är ett led i en demokratisk kamp för 
ett öppet och tolerant Europa”.365 

En annan intressant organiseringsform som har använts mest av Social-
demokraterna är s.k. kulturella och språkliga s-föreningar, förutom speciella 
utskott för invandrar- och integrationsfrågor, exempelvis Invandrarutskottet i 
Arbetarkommunen i Stockholm. Behovet av invandrarnas egna organisatio-
ner har på något sätt inkorporerats inom ramen för partipolitik och Social-
demokraterna har en relativt lång historia om denna utveckling. Socialdemo-
kratiskt aktiva invandrare (SAI) som bildades 2002 med ambitionen att ska-
pa en speciell plattform för invandrare aktiva inom Arbetarkommunen i 
Stockholm är bara ett exempel på denna utveckling som har några decennier 
bakom sig.  Från den borgerliga sidan bildade invandrare som är aktiva i 
Folkpartiet, Liberala Invandrarförbundet (LIF) år 1988. LIF anses vara en 
”fristående” organisation som arbetar för socialliberala värderingar i nära 
anslutning till Folkpartiets stadgar och program. Både svenskar och personer 
med utländsk härkomst finns det bland LIF:s medlemmar. LIF utgör till-
sammans med Liberala Kvinnor (LK) och Liberala ungdomsförbundet 
(LUF) de tre samverkande organisationerna som har vardera en adjungerad 
representant till Folkpartiets partistyrelse. LK och LIF utser dessutom två 
ombud vardera till Folkpartiets landsmöte, medan LUF utser tre ombud. 

Invandrares väljarbeteende – en skiljelinje i svensk politik? 

Enligt 2002 års valundersökning gjord av SCB är gruppen utrikesfödda in-
vandrare och de uppväxande generationerna svenskar med utländsk bak-
grund – mor eller far född utanför Sverige – partistrategiskt intressanta för 
partierna och om partierna kan vinna insteg i denna växande kategori av 

                               
365 http://www.newsdesk.se,  2003-06-18. 
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väljare garanterar de framgång i framtida riksdagsval. Andelen röstberättiga-
de som är födda utanför Sverige var omkring 9 procent i samband med 2002 
års riksdagsval. Partiernas röststöd i väljargrupper med olika uppväxtbak-
grund och medborgarbakgrund visar att Socialdemokraterna och Vänsterpar-
tiet hittills har haft ett klart strategiskt övertag bland svenska medborgare 
med utländsk bakgrund. Närmare tre fjärdedelar av de personer som vuxit 
upp utanför norden röstar på Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. Stödet 
för de socialistiska partierna är ännu högre, uppemot 80 procent, bland per-
soner med utomeuropeisk bakgrund. Även Miljöpartiet står starkt bland dem 
som vuxit upp utanför Europa. Den borgerliga ”fyrklövern” står mycket svag 
bland personer med utomeuropeisk härkomst, totalt endast 9 procent. Bland 
personer uppväxta i ett land utanför Europa återfanns t.ex. ingen röstande på 
Folkpartiet i 2002 års valundersökning och endast 2 procent i SVT:s vallo-
kalundersökning.366 

I samband med detta resultat ställer författarna av SCB:s rapport frågan 
om etnicitet kan bli en betydelsefull social skiljelinje i svensk politik i fram-
tiden? De kan inte ge något bestämt svar på den frågan på grund av det rela-
tivt ”lilla” dataunderlag de har tillgång till. Men ändå skriver de i koppling 
till röstningsmönstren att det knappast är något tvivel om att det finns tydliga 
effekter av etniskt ursprung på partivalet – skillnaden i andelen socialistiskt 
röstande bland utrikesfödda och svenskfödda är 28 procentenheter, dvs. lika 
starkt som det Alfordska klassröstningsindexet367 för 2002 (AI=26). Skillna-
den i socialistiskt röstande mellan svenskfödda och utomeuropeiskt födda är 
omkring 55 procentenheter. Eftersom gruppen utrikesfödda är så pass liten 
och eftersom det är lågt valdeltagande bland utrikesfödda har dessa skillna-
der ännu så länge relativt begränsade konsekvenser för partiernas valresultat 
i riksdagsvalen. Enligt författarna av SCB:s rapport kan skillnaderna i röst-
ning i huvudsak förklaras av ideologi. Det finns återkommande ideologiska 
skillnader och åsiktsskillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda i analy-
ser i rapporten. Enligt den står personer födda i övriga nordiska länder något 
längre till höger än svenskfödda, medan utomeuropeiskt födda står klart 
längre till vänster. Åsiktsmässigt finns också relativt stora skillnader särskilt 
mellan infödda svenskar och utomeuropeiskt födda svenskar. Utrikesfödda 
är till exempel mer positiva till NATO-medlemskap, satsningar på ett inter-
nationalistiskt samhälle, ekonomiskt stöd till invandrare och satsningar på ett 
mångkulturellt samhälle än svenskfödda.368 

                               
366 Holmberg & Oscarsson 2004:160–161. 
367 Detta klassröstningsindex är utvecklat av sociologen Robert Alford och det är mest använ-
da måttet på klassröstning i jämförelser över tid och mellan länder. Trots hård kritik genom 
åren är styrkan i Alfords index, enligt Holmberg & Oscarsson, dess enkelhet: indexet (AI) 
representerar procentdifferensen mellan andelen röstande på socialistiska partier i arbetarklas-
sen och motsvarande andel i medelklassen (Holmberg & Oscarsson 2004:145). 
368 Holmberg & Oscarsson 2004:160–161. 
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Betydelsen av invandrares väljarbeteende kan vi konstatera även i valen 
2006.  Det mest ögonfallande exemplet är Miljöpartiet. När man kollar riks-
dagsvalets resultat för Miljöpartiet i Stockholms kommun kan man se att 
Mehmet Kaplans (en av de framstående representanterna för den största 
muslimska paraplyorganisationen, Sveriges muslimska råd) kandidatur kan-
ske kan vara en av de grundläggande orsakerna bakom den markanta fram-
gången (från 6,77 år 2002 procent till 9,33 procent år 2006, motsvarande 
ungefär 14 000 fler röster) som Miljöpartiet har gjort.369    

Partiernas offentligt uttalade ambitioner om delaktighet 

Att underlätta för invandrarna att ”aktivt delta i det svenska politiska och 
fackliga arbetet” var en viktig del av samverkansmålet i svensk invandrar- 
och minoritetspolitik från 1975 och partierna var eniga om detta. I partiernas 
program och riktlinjer saknades en sådan öppen ambition fram till 1990-
talet, men uttalanden parallella med detta mål gjordes i samband med dis-
kriminering, utformande och genomförande av politik om delaktighet eller i 
liknande sammanhang. 

Hos de två partier som jag fokuserar på i denna fallstudie är en sådan am-
bition numera en viktig del av deras partiprogram. I Socialdemokraternas 
program tas invandrarnas delaktighet upp inom ramen för ”jämlikhet och 
mångfald”: 

  
En politik för jämlikhet handlar om allas lika rätt och möjlighet till arbete, som ger 

ekonomiskt oberoende och möjlighet att utvecklas och komma vidare. Den handlar 

om rätt till inflytande över det egna jobbet och ett arbetsliv som rättvist värderar och 

respekterar allas insatser. Den handlar om allas lika rätt och möjlighet att delta i poli-

tiskt och fackligt arbete, till kulturupplevelser och samhällsengagemang. Den handlar 

om att förändra klassmönster och om att bryta traditionella könsrollsmönster likaväl 

som etniska fördomar och annan diskriminering.370  

 
I Folkpartiets program kommer liknande ambition fram inom ramen för 
”mångfald och tolerans”: 

 
Sverige har byggts upp efter förutsättningarna i ett etniskt enhetligt land. Vi måste nu 

se möjligheterna i en ökad mångfald i hela samhället – i arbetsliv, offentlig service, 

kultur och politik. Minoritetsgrupper som så önskar skall ha möjlighet att bygga upp 

egna strukturer och institutioner. Det kan vara företag, skolor och sjukhem som grun-

dar sig på etnisk tillhörighet. Oavsett etnisk bakgrund, har alla rätt att ta makten över 

                               
369 www.val.se, 2006-09-28. 
370 Partiprogram för Socialdemokraterna, antaget vid partikongressen i Västerås 2001, sid. 21. 
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sina egna liv och få en likvärdig behandling av det allmänna, så länge de inte kränker 

andras lika rätt.371 

 
I denna fallstudie och i övriga tolkningar av Socialdemokraternas och Folk-
partiets offentligt uttalade ambitioner om invandrarnas delaktighet inom 
politiken utgår jag från dessa ovanstående programmatiska ambitioner och 
samverkansmålet från 1975.    

Delaktighet bortom invandrarskap 

Här redogör jag för resultaten från intervjuer och befintliga dokument med 
fokus på aktörernas intresse och engagemang, mångfalden inom partier, 
individer och deras kompetens, det organisatoriska respektive det individuel-
la i delaktighet, effekter av delaktighet, inflytande över dagordningen, prak-
tisk delaktighet i relation till den formella och delaktighetens framtid.       

Aktörernas intresse och engagemang 

Som tecken på intresse och engagemang tittar jag på hur deltagande indivi-
der har valt att arbeta med politiska partier och hur intresse och engagemang 
har utvecklats över tid. 

Vid valet av parti kan det finnas olika aspekter som har betydelse. Att 
göra ett ideologiskt eller tydligt politiskt val är en av dem. En del intervjuade 
säger att de har valt sitt parti på grund av sin politiska övertygelse. 

I vissa fall kan dock andra prioriteringar dominera. Att välja det parti som 
inte stämmer helt med ens ideologiska eller politiska övertygelser är en av 
dem. När någon förändrar sina politiska och ideologiska prioriteringar och 
gör sitt partival på grund av detta, är det inte något konstigt med detta. Men 
när man tänker på dem som tillhör en vänsterfalang i sitt hemlands politik, 
men väljer ett parti från borgerliga blocket i Sverige, eller mer eller mindre 
står till höger i sin hemlandspolitik, men väljer ett parti från vänsterblocket 
blir partivalet mer intressant att titta på. 

När jag ställer en sån fråga till en politiker med invandrarbakgrund svarar 
hon att det delvis kan bero på att man inte är konsekvent i sin ideologiska 
inriktning. Intervjupersonen nämner en grupp invandrare inom sitt parti och 
säger att de fortfarande vill göra den ”revolution” som inte går ihop med det 
parti som de är med i. 

En annan aspekt kan vara möjligheter till makt och inflytande hos vissa 
partier. Om detta säger en intervjuperson: 

 
                               
371 Folkpartiet liberalernas partiprogram, antaget vid landsmötet i Göteborg 1997 (reviderat 
vid landsmöten 1999, 2001 och 2003), sid. 12. 
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Socialdemokraterna är en stor maktapparat, andra partier är inte samma sak. Social-

demokratiska partiet har makt och det kan finnas olika politiska färger i partiet. Det 

gäller inte bara för invandrare, även för svenskar. En del människor väljer makten 

oavsett politisk eller ideologisk inriktning… Det kan vara opportunistiskt eller ratio-

nalistiskt, men ibland kan folk vilja påverka och då väljer de det parti som har denna 

makt. 

 
Flera av intervjupersonerna påpekar att intresset att kunna påverka sina var-
dagsvillkor är en av de grundläggande orsakerna till att de valt att arbeta med 
organisationer. Man utgår från att man lever i Sverige och vill påverka sina 
villkor på ett effektivt sätt. Då blir organisationer med makt och inflytande i 
samhället viktiga att arbeta med. När viljan att påverka vardagsvillkor går 
hand i hand med vissa politiska värderingar kan valet av ett parti gå mycket 
fortare, enligt en intervjuad. En socialdemokratisk politiker som började vara 
aktiv i partipolitiken när borgerliga partier hade makten i Stockholm inför 
valet 2002 säger: 

 
Det låg mig närmast till mina värderingar. Det var inte särskilt svårt, när det var så 

stora nedskärningar.  Kanske var det en utlösande faktor att borgarna hade makten i 

Stockholm, jag såg det. Och kanske förhoppningarna att jag kunde påverka något. 

Dessutom när man bor i ett område som… [namn på en förort i Stockholm] och på-

verkas av nedskärningar och man har mera kollektiva värderingar där, påverkar detta 

ens politiska val. 

 
I valet av parti från den borgerliga sidan finns det också pragmatiska argu-
ment. En av intervjuade som brukade rösta på partier med vänsterinriktning 
säger att inom Socialdemokraterna har det redan funnits många invandrare 
och det var svårt då att komma med egen talan. Därför har intervjupersonen 
valt ett parti från den borgerliga sidan som inte hade många invandrare med 
utomeuropeisk bakgrund med sig. På något sätt ville man ”komma bort från 
invandrare så mycket som möjligt” för att göra sin röst hörd och kunna få 
mer inflytande genom en ”oprövad mark”. 

Vad gäller engagemang när man kommer in i en organisation finns det 
olika inställningar hos intervjupersoner. En av intervjuade talar om hur den-
na kom till talarstolen i sina första veckor, hur denna skrev motioner och 
förfrågningar utan att samråda med sin gruppledning, vilket anses ha lett till 
konflikter med gruppledningen. Intervjupersonen säger att ”jag representerar 
mina väljare och jag skall göra bästa för dem”. En annan politiker från sam-
ma parti väljer en annan linje, samråder med gruppledningen och har en 
annan inställning till saker och ting: 
 

Man skall inte inbilla sig att man skall göra revolution. Det mesta avslås och det bästa 

är att man kan få ett positivt mottagande. Du visar din inställning i frågan, du kan be-

driva din fråga vidare, du kan förändra saker också så att den uppmärksammas. Ge-
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nom journalister till exempel. Jag skrev en motion om… [namn på en speciell grupp 

av invandrare] att man måste hitta speciella lösningar för dem, matcha anställdas 

språkkunskaper med dem som de arbetar med… Och den uppmärksammades av jour-

nalister. Sen vet jag att den kommer i papperskorgen, men sen kan jag ställa en fråga i 

ett annat tillfälle… Man uppmärksammar frågan, med motioner eller frågor.    

     
Till partibyten finns det också olika förklaringar. De som har varit med om 
partibyten försöker försvara sina inställningar. En intervjuad som är nöjd 
med sitt parti skiljer mellan två typer av människor: de som vill ha makt, har 
maktbegär och de som är intresserade av politiken, och förklarar partibyten 
med detta. 

Upplevelser av intresse och engagemang visar att det är viktigt att indivi-
der har intresse och engagemang för politiken, men det finns en del andra 
konjunkturella och fältbundna aspekter som har betydelse för individers 
delaktighet.  

Mångfalden inom partier 

I de senaste åren har diskussionerna om invandrarnas delaktighet inom parti-
er ökat. Det kan man se dels genom att titta på medlemssammansättning och 
dess återspegling bland ombudsmän, dels genom att titta på hur den formella 
delaktigheten fungerar i praktiken. Här kan man också fokusera på de offent-
ligt uttalade ambitionerna om invandrarnas delaktighet och deras tillämp-
ningar inom varje enskild organisation. 

Det finns olika saker som påverkar mångfalden inom organisationer. En 
intervjuperson som varit med i nätverket PAM från början säger att ”jag 
tycker att vi fortfarande pratar om mångfald utåt, men vi har det dåligt inåt” 
och utvecklar sitt resonemang: 

 

De [ansvariga i en avdelning i dennes parti] delar information och kunskap mellan sig 

och förmedlar inte den viktiga informationen till dig. Då de mellan sig beslutar om 

saker och ting, och när de kommer till det möte som jag sitter i, får jag papper, jag kan 

inte se hur det ska gå till det här förslaget. Man litar alltid på dem, man säger att de 

gör det för partiet, förstår du, och sen så småningom kommer de med mer makt och 

mer inflytande. Till exempel när de anställer personal på kansliet, anställer de sina 

kompisar, sina bekanta, trots att du gör mer och du som arbetsgivare sitter i fullmäkti-

ge, du upptäcker efteråt att det är deras kompisar, vänner. Och en svensk som sitter i 

fullmäktige får mycket inslag i tidningar, i media för att hon har hela batteriet, det vill 

säga hela kansliet bakom sig. 

 

Denna politiker understryker vikten av att vara heltidspolitiker och säger 
”om man tittar på stadshuset [Stockholms kommun], är alla heltidspolitiker 
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svenskar”. Det är ett exempel på hur listorna för kommande val utformas, 
enligt denna politiker: 
 

Jag är fritidspolitiker, men heltidspolitiker fixar uppdrag för sig själva och sina kom-

pisar redan nu. Det är det största problemet. Nu i dessa dagar har jag hört exempelvis 

att vår gruppledare hjälper vissa för att komma upp, och man gör överläggningar om 

vem som skall bli gruppledare, borgarråd etcetera.   

 
Frågan om karriärmöjligheter i sig är inte specifik för invandrarsammanhang 
och det har varit aktuellt även i frågor såsom social rörlighet och jämställd-
het. När jag har frågat om familjebakgrund, sociala och historiska aspekter 
har haft betydelse för karriärmöjligheter inom organisationer, säger nästan 
alla att det har haft stor betydelse. En av dem säger: 

 
Det är klart att det påverkar om du är uppvuxen i samhället, har föräldrar som varit 

aktiva i politiken. Det handlar inte om bara politik, det handlar om näringsliv, det 

handlar om allting. Det betyder väldigt mycket, men det går inte att skapa om det hela 

på ett konstgjort sätt. Det är klart att de som har vuxit upp här, har föräldrar som har 

vuxit upp här och har gjort karriär och har en framträdande roll i samhället har ett för-

språng i dessa förutsättningar. Jag tror, om man gräver ner sig i en slags bitterhet för 

att det är så, då kommer man att ha jobbigt hela tiden. Det gäller att komma i kapp så 

mycket som man orkar… För min del har jag försökt göra vad jag kunde; starta nät-

verk och komma igång. Men relationerna blir inte så djupa ändå. Även om jag är duk-

tig på att starta nätverk, blir det så. De har riktigt bra kontakter och det har inte jag.  

 
Om karriärmöjligheter nämner vissa intervjuade en annan intressant aspekt. 
Enligt dem finns det en spänning mellan svenska kvinnor och invandrar-
kvinnor som vill göra karriär och en intervjuad uttrycker detta på ett tydligt 
sätt: 
 

Jag tycker att männen hjälper invandrarkvinnor mer än svenska kvinnor. Du vet, var-

annan damernas. Då blir det inte kanske hälften åt svenska kvinnor utan hälften av 

hälften, och det påverkar deras inställning. 

 

Denna intervjuade skiljer även mellan kraven från svenska kvinnor och in-
vandrarkvinnor på männen och säger: 
 

Jag ser inte männen som fiende. Men vill inte att någon skall förtrycka mig heller. När 

en man är lat, skall jag säga att mannen är lat, inte alla män… Ja, jag har lärt mig en 

del av feminismen. Men för oss invandrarkvinnor är det inte bara männen som vill 

osynliggöra oss, även svenska kvinnor vill osynliggöra oss. 

 

Om denna spänning mellan svenska kvinnor och invandrarkvinnor leder till 
att svenska män prioriterar invandrarkvinnor i stället för svenska kvinnor i 
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vissa sammanhang, svarar denna intervjuade att hon inte tror att det är så, 
utan invandrarkvinnor har klarare mål än invandrarmän, och det är inte 
många kvinnor som deltar i politiken jämfört med invandrarmän. 

En annan aspekt som nämns av några intervjuade är att vara kvinna, in-
vandrare och från en segregerad förort kan ha betydelse för ens karriärmöj-
ligheter. Dessa aspekter anses vara viktiga för partier att visa att ”nu har vi 
invandrare med” och deras ”legitimitet” i relation till sammansättningen av 
befolkningen. ”I alla fall köper man legitimitet när man väljer mig, på något 
sätt”, säger en politiker från en av Stockholms förorter. 

Personligt intresse och engagemang upplevs också som en viktig faktor 
för karriärmöjligheter. ”Vad vill man? Om man vill påverka, skall man del-
ta…”, säger en socialdemokratisk politiker som har gjort karriär inom en 
relativt kort tid, även om denne upplever en viss besvikelse på grund av in-
terna konflikter. I relation till interna konflikter talar personen om att det 
finns grupperingar som bestämmer vem skall sitta här och där. Facket, SSU 
och Invandrarutskottet anses, enligt denna politiker, vara bitar av ett ”makt-
centra” inom arbetarkommunen i Stockholm som har en avgörande roll, där 
”facket får mer inflytande”, ”SSU får mer pengar” och ”medlemmar i In-
vandrarutkottet får vissa positioner” på bekostnad av att de röstar så som de 
som redan har makt inom partiet. 

Det område och det land man kommer ifrån och den religion man tillhör 
har också betydelse för karriärmöjligheter, enligt en intervjuad aktiv i nät-
verket Politiskt aktiva för mångfald (PAM). Först svenskar, sedan finnar och 
norrmän. Därefter kommer européer och sedan kommer folk från Mellanös-
tern och Afrika, enligt denna intervjuade som säger vidare: 
 

Om du är kristen från Mellanöstern, får du bättre möjligheter. Titta på vår skolminis-

ter. Han är kristen. Varför har Persson inte valt någon annan? Det är exempel på sånt. 

Nalin Baksi har jobbat många år, och är en duktig tjej och mycket känd person. Varför 

har hon inte fått någon ministerpost?372 

 

Fp:s valnederlag år 1998 ledde till att partiet öppnade sig vilket uppfattas 
som en möjlighet för mångfalden inom partiet. Marit Paulsen, Mauricio Ro-
jas och Maria Carlshamre nämns som några av dem som partiet öppnade sig 
för efter valnederlaget, även om dessa personer inte har så lång historia i 
partiet eller har varit aktiva i partiet. Man uppskattar denna öppning för att 
öka mångfalden inom partiet. Om utvecklingen som har skett inom Folkpar-
tiet säger en intervjuad: 
 

                               
372 Från de personer som läst bl.a. denna fallstudie har jag fått delade meningar speciellt om 
detta uttalande. Några har tolkat uttalandet om religionens betydelse i detta sammanhang som 
mycket spekulativt, medan några andra har tyckt att det kan ligga något i uttalandet.    
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När det gäller invandrare, har det skett en stor utveckling… Förut var det bara några 

som uppfattades som exotiska. Det senaste landsmötet [2003] vimlade av invandrare 

på alla möjliga nivåer. Många gick till talarstolen. Vissa behärskade språket, vissa 

gjorde inte det, men de talade. Idag är det inte märkvärdigt att vara invandrare i Folk-

partiet. Nu förlorar man det exotiska som ibland kunde man ha nytta av förut, men ut-

vecklingen är egentligen bra. 

   

Beträffande representationen i partiers ledning, skiljer man mellan förtroen-
devalda och tjänstemän inom Folkpartiet. Mångfalden i riksdagsgruppen och 
på kommunal nivå anses vara bra, men bland tjänstemännen finns det inte 
många invandrare. Denna snedfördelning bland tjänstemän kopplas, av några 
intervjuade personer, till uppgifter som kräver ”goda kunskaper” i språket. 
Men det påpekas också i några intervjuer att det tar längre tid att få mångfald 
bland tjänstemän. Beträffande mångfalden i partiledningen finns det liknan-
de uppfattningar även om Socialdemokraterna. En av de intervjuade säger att 
mångfalden i partiledningen är bra, men på mellannivåerna och i basen finns 
det mycket att göra, och sedan namnger denna intervjuade vilka som finns 
med i partiledningen. 

Fördelning av resurser kan vara en annan aspekt som kan vara viktig för 
mångfalden inom partier. En intervjuad säger: 
 

Resurserna, pengarna används också för deras utveckling. Exempelvis har jag aldrig 

fått möjlighet att utveckla mig inom partiet. Under mina två mandatperioder har jag 

försökt få pengar till kurser för att utveckla mig, men jag har aldrig fått det. Allting 

gör jag på egen hand, jag har aldrig fått nåt bidrag av partiet. 

 

Resultaten visar att det finns en tydlig spänning mellan det som sägs och det 
som görs inom organisationer med tanke på mångfald.  

Individer och deras kompetens 

Eftersom man har en allmängiltig policy som utgår från att man tar hänsyn 
till individers villkor inom organisationer blir det intressant att titta på hur 
dessa villkor tar form med tanke på individers kompetens. 

När man kommer in i ett nytt politiskt område finns det, enligt en inter-
vjuad, en del saker som man måste ta itu med beroende på ens ambitioner, 
uppdrag och kvalifikationer. En politiker som har tagit ett stort steg i politi-
ken inom kort säger: 

 
Om du kommer in i det sociala sammanhanget i gruppen, om du trivs där, blir det lät-

tare för dig att arbeta. Sedan måste man läsa en stor mängd information, och det är 

viktigt att kunna gallra i den. Min akademiska bakgrund hjälpte mig ganska mycket. 
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Och de begränsade politiska erfarenheter som jag hade med mig från hemlandet, 

hjälpte mig att hantera dessa papper. 

 
Jag frågar denna politiker hur det var att gå upp i talarstolen för första gång-
en: 
 

Det är mycket svårt… Men du måste handla så snart som möjligt. Om det dröjer, då 

blir det ännu svårare att komma till talarstolen. Om din grupp pushar upp dig, upp-

muntrar dig, blir det lättare. Jag hade tur och kom in i en bra grupp. Social samman-

hållning är viktigt… Speciellt när man är osäker på sakområdet, osäker på språket blir 

det ännu svårare för oss invandrare.  

 
En av intervjupersonerna, som påpekar det som annorlunda i det svenska 
organisationslivet jämfört med i sitt eget lands, säger vidare att det är viktigt 
att kunna hantera det som anses vara annorlunda:    
 

Jag har varit duktig på att fatta de reglerna. Det betyder inte att man alltid följer dessa 

regler, men man vet var gränserna går, hur det kan bli när man gör si och så. Man kan 

exempelvis inte alltid gå över gränserna, göra detta jämt och hur mycket som helst, 

utan jag har varit medveten om vad som gäller och ibland har jag använt mitt sätt. Jag 

ser på spelreglerna med andra glasögon: ibland med framgång, ibland med mindre 

framgång eller ingen framgång. 

 

Medvetenheten kring gränser vid handlande och konsekvenser av gränsöver-
skridande är också en av aspekterna som kan relateras till individens kompe-
tens. En av intervjupersonerna som har gjort vissa avsiktliga gränsöverskri-
danden svarar på frågan om han hade tänkt på vad kunde hände när han 
gjorde sådana gränsöverskridanden: 
 

Ja, vid vissa saker kan man tänka att det kan bli stora reaktioner. Det känns direkt. Om 

man har tänkt att det kan bli så, blir man inte överraskad heller, det märks. 

 
Att vara kändis i partiet anses vara problematiskt i vissa sammanhang. Några 
intervjuade nämner att ”kändisskap” kan uppfattas som ett hot av vissa eta-
blerade personer eller små grupper inom organisationer, vilket kan bädda för 
formella och kanske mest informella hinder för personen i fråga. Speciellt 
kan det bli problematiskt när det går mycket fort för någon, medan en del 
väntar på sin ”tur” under lång tid. Då kan rykten börja spridas. 

Några intervjuade personer kopplar avslöjande av bidragsfusket inom 
SSU och rykten om ”släktanställningar” kring Nalin Pekgul (Baksi) inom 
Socialdemokratiska kvinnoförbundet till det faktum att båda organisationer-
na har haft ordförande med invandrarbakgrund. 
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Han [A. Shakerabi] är invandrare, därför avslöjades det nu. Annars skulle det inte av-

slöjas i år. Det är det som är felet med politiken… Så fort en invandrare är med, så 

skall det avslöjas. 

 
En annan politiker gör kopplingar mellan genus- och etnicitetsfrågor och 
säger: 

 
Tänk på Ardalan. Alla gjorde det sen Bosse Ringholms tid. Alla gör det… Som kvin-

nor. När män gör något som leder till skandal, pratar man inte så som när kvinnor gör 

något liknande. Ardalan, om han var svensk, skulle han aldrig avgå, det tror jag inte. 

Titta på Ibrahim Baylan. Den granskning som han mött har man inte gjort av andra, 

aldrig. Kritiken är mycket hårdare, granskningen är mycket hårdare. 

  

Att vara ifrågasättande anses också vara ett problem som kan bädda för vissa 
sanktioner mot personer. Att använda talarstolen i sin första period i riksda-
gen, att skriva motioner eller förfrågningar utan sin grupplednings acceptans 
eller att utanför partiet föra kritik mot vissa känsliga organisatoriska frågor 
kan leda till mer eller mindre sanktioner, till och med hotfulla varningar 
ansikte mot ansikte eller via telefon. En socialdemokratisk politiker säger: 
 

Man skall inte diskutera partiets interna problem utanför partiet. Det som… [namn på 

en politiker med invandrarbakgrund] gjorde till exempel. Jag skulle aldrig gå emot 

partiet på detta sätt. Om man beslutar något, skall man inte gå ut och vara emot detta 

beslut. Man kan vara överens om något eller inte, men man skall inte gå ut och säga si 

och så. 

 
Denna politiker avvisar vissa rykten om att invandrare är som ”gisslan” eller 
”marionetter” i partier och säger att om man inte vill bli ”gisslan” eller ”ma-
rionett”, blir man inte det. Enligt politikern kan man påverka partierna efter-
som de också vill ha en viss representation. Politikern ger exempel hur hon 
agerar aktivt i plattformar inom partiet. 

Problem i samband med ifrågasättande och kritiskt ställningstagande kan 
handla om medvetenhet om och hantering av organisatoriska arbetsformer 
som i sin tur kan bädda för möjligheter och hinder även för enskilda indivi-
der. En av intervjupersonerna som har varit aktiv i svenskt organisationsliv 
säger: 

 
Jag tycker att stabilitet, smidighet och spelregler är samma som finns skrivna i stad-

garna. Men det är också praxis och tradition. Det respekteras i hög grad att valbered-

ningen exempelvis jobbar på det här sättet… Det är klart att det blir diskussioner ock-

så, men sådana saker försöker man lösa med smidighet. Till exempel en ordförande. 

Det mottas inte så bra att alltid utmana ordföranden. När någon är vald till ordförande, 

bör man acceptera man detta, även om man har kritik i vissa avseenden. Sådana saker 

tycker jag att svenskarna i allmänhet är smidigare på.  
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De inre kretsarna som har makt och inflytande inom partierna nämns också 
som problematiska av några intervjuade. En av de intervjuade säger: 

 
De som är med i den inre kretsen väger tungt. Det spelar ingen roll vad du säger och 

du säger kanske mycket klokare saker, men man hör inte dem. Det som kvinnor upp-

lever, upplever invandrare. Vi har många likheter, vi kvinnor och invandrare. Vi till-

hör de underordnade grupperna. Det är mycket naturligt och det tar mycket längre tid 

för att du skall flytta din position framåt. Dessutom finns det en skillnad mellan in-

vandrarkvinnor och invandrarmän. Vissa flyttar sin position fortare. 

 
Betydelsen av individers kompetens påpekas av flesta av de intervjuade, men 
det finns också en medvetenhet om en del individuella och organisatoriska 
förutsättningar.    

Representationens dubbelhet 

Uppfattas man som individ eller som representant för en grupp eller grup-
per? Nästan alla intervjuade påpekar att de inte känner sig som representant 
för någon eller några invandrargrupper även om de kan ha ett specifikt in-
tresse för invandrings- och integrationsfrågor. Men när det gäller hur de and-
ra ser på dem, är bilden lite annorlunda. De flesta av de intervjuade nämner 
att de någon gång har fått en känsla av att de har upplevts som representant 
för invandrare eller en del av mångfaldsbejakande. 

En av de intervjuade besvarar frågan om man har haft känslan av att man 
har uppfattats som en del av mångfaldsbejakande inom partiet: 

 
Ibland. Det känns inte bra egentligen, men ändå kan man inte tacka nej. Till exempel 

kom jag in i… [namn på ett partiorgan] lite grann med tanken att vi måste ha invand-

rare. Men jag visste att jag var bra, jag kan sitta där… 

 
Om man har känt sig som representant för invandrare, får man olika svar. En 
av de intervjuade säger: 

 
Ja, ibland. Men jag har aldrig gjort anspråk på att jag är talesman för invandrare… Jag 

tror att jag har trovärdighet hos folk för vad jag pratar om. Jag har haft nytta av detta 

också. 

 
Men vissa skiljer däremot mellan representation och intresse för invand-
ringsfrågor. När det gäller frågor som man sysslar med inom sitt parti skiljer 
sig uttalandena. Vissa nämner att de har fått rekommendationer att inte syss-
la med invandrarfrågor, vissa har själva valt att inte identifiera sig med såda-
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na frågor. En del nämner också att man har mött en viss skepticism när man 
vill profilera sig i de grundläggande samhälleliga frågorna. 

I ett sådant sammanhang upplever några intervjuade att utnämningen av 
Ibrahim Baylan som skolminister kommer att visa att invandrare kan arbeta 
med även övriga viktiga frågor än bara invandrings- och integrationsfrågor. 
En intervjuad politiker påpekar att det fortfarande finns hinder och påtving-
ande attityder gentemot politiskt aktiva invandrare och ger Mauricio Rojas, 
Nyamko Sabuni och Nalin Pekgul som exempel. Enligt intervjupersonen 
kunde Rojas hellre syssla med övriga samhällsfrågor än invandrings- och 
integrationsfrågor. Trots att Sabuni sade öppet att hon inte ville syssla med 
invandrarfrågor, fick hon i slutändan dessa frågor, enligt intervjupersonen. 
Intervjupersonen påpekar även en intervju som gjordes med Pekgul efter att 
hon blev ordförande i Kvinnoförbundet. I den långa intervjun frågade man 
inte varför och hur hon skulle syssla med kvinnofrågor, utan man frågade 
mer om hur det var i Kurdistan, hur hon levde som en invandrarkvinna i 
Tensta och så vidare. De kunde fråga andra saker, men de fokuserade på 
hennes bakgrund i hela intervjun. 

En politiker nämner en annan intressant inställning gentemot politiker 
med invandrarbakgrund: 

 
När något om integration blåses upp i massmedia får vi frågor om varför vi inte deltar 

i diskussioner. Det är irriterande. Vi är några här med invandrarbakgrund. Det är irri-

terande bara. Varför då? Varför deltar ni inte i diskussioner? Frågan handlar om oss 

alla, inte en speciell grupp. Det handlar om att bevisa vad man kan också. De som inte 

behöver bevisa går det fortare för. Men för mig, jag måste bevisa jämt att jag kan. 

  

Det finns andra exempel också som är intressanta i detta sammanhang. En 
intervjuperson som ville komma bort från invandrare inom arbetarrörelsen 
och valde ett borgerligt parti säger: 

 
Jag ville i hjärtat syssla med invandrar-, integrations- och mångfaldsfrågor. Men jag 

fick inte göra det och många sade ‘du skall inte syssla med sådana frågor‘. Men frågor 

som skola, utbildning och trygghet fick jag inte förslag om att syssla med heller. Som 

i mitt hem, jag gjorde jobbet, men min mamma fick äran. 

 
En annan dimension av detta dilemma är om politiker upplevs som represen-
tanter för sina landsmän eller för invandrare i allmänhet. En politiker säger 
att det är omöjligt att vara representant för sina egna landsmän eller invand-
rare i allmänhet. Politikern nämner olika politiska inriktningar bland olika 
invandrargrupper och säger: 
 

Men däremot folket, invandrare vänder sig till mig, eftersom de vet att jag kan känna 

igen deras upplevelser. Det är lättare att prata med mig. Vi pratar samma språk. Jag 
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menar inte mitt eget språk… [namn på ett språk], men vi har samma upplevelser bak-

om oss, samma referenser.  

      
I fråga om man har känt påtryckningar från sin egen grupp, varierar svaren. 
”Sådan påtryckning från gruppen har jag inte upplevt”, säger en politiker. 
Politikern anger namnet på en annan politiker, Nalin Pekgul, som har upp-
levt sådana påtryckningar från sin egen grupp: 

 
En del blev besvikna för att hon inte fokuserade på vissa frågor. Jag tycker att det är 

orättvist. Man jobbar inom en grupp. Som person är det svårt att åstadkomma mycket. 

Om jag inte har gruppen med mig, glöm bort det… Men jag tror att invandrare har en 

helt annan syn på politiken. I våra länder har politiker lite mer personlig makt. Då tror 

de att det är som i våra länder och när du trycker på knappen, kommer resultatet. Så är 

det inte och det är en upplysningsfråga för gruppen. 

 
En annan politiker som har haft en del förväntningar från sina landsmän, 
men har fortsatt med sin linje säger: 

 
Jag hade ett sådant självförtroende att jag inte så brydde mig vad de andra skulle tycka 

om mig. Jag struntade fullständigt i detta. Jag hörde en hel del, men brydde mig inte. 

Jag har aldrig varit beroende av… [namn på en etnisk grupp] gruppen. Jag har haft 

bästa vänner där också, men var aldrig beroende. Jag känner en del ungdomar som vill 

bli omtyckta av sina landsmän, men jag vill det inte. Kanske är det lite konstigt, men 

jag struntar i det. 

 

Uttalanden om representation pekar på att det inte är så lätt att hantera pro-
blemet med representation, eftersom det som individer tillskriver sig själva 
och det som tillskrivs av andra ofta inte stämmer med varandra och det bäd-
dar för ett dilemma som inte är så lätt att ta itu med.   

Effekter av delaktighet 

Effekter av individers delaktighet i partier kan delas in i två delar; individers 
upplevda effekt på organisationen och delaktighetens effekt på själva indivi-
den. 

Frågor om invandring, integration, diskriminering och personval anses 
vara de frågor som personer med invandrarbakgrund har påverkat sina orga-
nisationer även om man är medveten om att förändringsprocesser tar längre 
tid. Ett annat bidrag i organisationernas arbete är att man har förbättrat eller 
bidragit till partiernas verksamheter i en del områden.  

Oavsett parti- eller organisationstillhörighet är de flesta av intervjuperso-
nerna överens om att man har lärt sig en hel del i partier. Arbetsformer 
nämns av nästan alla. Att kunna kompromissa och att föra ett demokratiskt 
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samtal påpekas också av några intervjuade. En av intervjupersonerna som 
har lyckats komma upp på höga poster inom sitt parti säger: 

 
Det mest givande i mitt liv här är organisationslivets Sverige. Det har gett mig otroligt 

mycket… Jag har gjort många insatser för partiet, men jag fick tillbaka mycket myck-

et mer… Jag har lärt mig väldigt mycket. Sverige är ett väldigt avancerat och utveck-

lat land när det gäller organisationer, hur man jobbar i grupp, hur man fattar beslut… 

Därför säger jag att jag har lärt mig mycket och det är jag tacksam för. 

 
En annan politiker säger, utifrån allt det som man lär sig när man kommer in 
i politiken, att ”ibland upplever jag att invandrare tas in för tidigt, för fort 
och det blir orättvist mot individer, mot partiet”. 

Upplevelser och erfarenheter av effekter av delaktighet går hand i hand 
med synen på hur ens organisationsliv skulle se ut om man hade möjligheten 
att göra ett val med dagens erfarenheter. De flesta påpekar att man har blivit 
mer mogen så att man skulle göra lite annorlunda nu jämfört med det tidiga-
re valet. 

 
Det är klart att det skulle se annorlunda ut. Dels jag är äldre och har mycket erfaren-

het, dels jag känner Sverige mycket bättre, hur svenskarna tänker. Jag ser tydligare nu. 

När jag kom in i politiken visste jag inte mycket om den. Efter 30 år är det fortfarande 

inte så klart för mig hur Sverige och svenskarna tycker och tänker, trots att jag gifte 

mig med en svenska. Fortfarande har jag inte lärt mig alla koderna. Därför blir det 

problem. 

 
Upplevelser av effekter av delaktighet visar att effekterna är ömsesidiga, det 
vill säga att individer påverkas av delaktigheten samtidigt som de påverkar 
politiken. 

Inflytande över dagordningen 

Individers möjligheter att påverka vad man diskuterar inom organisationer 
och deras sätt att använda dessa möjligheter är en av de frågor som kan vara 
intressant att titta på. 

Om möjligheter till inflytande påpekar flera av intervjupersonerna att 
man har en annorlunda beslutsprocess, vilket gör att man bör börja mycket 
tidigare om man vill påverka något beslut eller det som man vill skall disku-
teras inom partiet. Beredningsprocessen nämns av många intervjupersoner 
oavsett partitillhörighet. En intervjuperson som nämner partiledningens be-
tydelse för bestämmande av dagordningen inom partiet säger: 

 
När man kommer till mötena är dagordningen klar. Men det finns inget formellt hin-

der mot att du kommer med ett förslag. Jag tycker att det som är bra med svensk poli-
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tik är att majoriteten inte kommer att stödja dig. Det måste redan vara förankrat och 

du måste ha haft majoriteten med dig… Därför finns det en formell rätt att komma 

med förslag om dagordning i möten, men det kommer mycket sällan att accepteras av 

majoriteten. 

 

En intervjuperson påpekar att tiden är viktig om man vill påverka något be-
slut: 
 

Jag kan säga att det som en del invandrare missar är att det är för sent när de kommer i 

gång, motionstiderna har redan gått ut. Det räcker inte heller att bara skriva motion, 

man skall skriva motion för att påverka folk som har position att bedriva sådana frå-

gor… I Sverige har man som tradition att man skall ta ställning i tid, inte när allt är 

klart. 

 

Personlighet nämns också som en viktig aspekt när man vill påverka något: 
 

Jag har lyckat att påverka en hel del på grund av min personlighet, på grund av att jag 

har skrivit. Men om du väntar på din tur, väntar du för länge. Det är en liten klick 

inom varje parti som dominerar. Hörs du inte, finns du inte där… Jag tycker att om du 

skall få inflytande, skall du vara stark inom partiet. Utåt får du bara ett uppdrag. Du 

förvaltar uppdraget. Att förvalta uppdraget är inte så svårt. Du sitter med andra och du 

följer med. 

 
En annan intervjuad politiker säger att det som är problematiskt här är att 
vissa invandrare inte använder sina erfarenheter. ”Man skall inte bli en kopia 
av andra”, utan försöka påverka utifrån sina egna erfarenheter, säger denna 
intervjuade och gör kopplingar till sätt att vara med i politiken: 
 

Om man skall säga att alla bör tycka om mig och inte ta upp kontroversiella frågor, 

kan man inte vara politiker. Politiker måste alltid våga göra en del, istället för att göra 

en del andra nöjda. Jag väljer att våga även om jag hamnar i tuffa situationer. Det går 

inte att välja den enkla vägen.  

 
Nätverk och grupperingar inom partier verkar också vara viktiga för infly-
tande inom partier. När jag, i samband med interna konflikter inom partier, 
nämner Juan Fonsecas fall inom Socialdemokraterna säger en politiker att 
”strukturerna är lojala gentemot sig själva” och fortsätter: 

 
Jag vet inte vad Fonseca har upplevt, men jag kan tänka mig att jag har upplevt lik-

nande saker år… [ett årtal], likt det han upplevt. Det handlar om samma människor, 

samma strukturer han har kritiserat… Tänk på… [namn på en politiker med invand-

rarbakgrund] som sitter i… [namn på ett partiorgan]. Han motarbetade Fonseca… 

Jag vet inte vad det var mellan dem, men jag kan tänka mig att nittionio procent av det 
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som Fonseca upplevde har jag upplevt också, även om han är man och jag är kvinna. 

Strukturerna är desamma, och det är sorgligt. 

 
Resultaten visar att det finns ett visst utrymme för att påverka det som disku-
teras inom partier trots vissa interna nätverk och grupperingar med makt och 
inflytande, men det kräver både kunskaper om beredning av beslut och vilja 
hos individer.    

Delaktighetens framtid 

När man diskuterar delaktighetens vardag, blir det intressant att titta på hur 
individer ser på delaktighetens framtid utifrån sina upplevelser och erfaren-
heter. Här kan man skilja mellan mer eller mindre optimistiska och pessimis-
tiska upplevelser och erfarenheter. 

En av intervjupersonerna påpekar de stora skillnaderna i utvecklingsnivån 
mellan sitt ursprungsland och Sverige och kallar detta ett handikapp, men 
vill ändå se möjligheter: 

 
Det är klart att jag har ett handikapp som jag måste kämpa mot… Vissa saker måste 

man kämpa mot. Det är inte ditt, inte andras fel heller. Utvidgning av strukturell dis-

kriminering är ganska destruktiv. Jag har inte levt i andra länder, men Sverige är ändå 

bättre än andra länder. Till exempel åkte mina landsmän till Japan. Totalt uteslutande 

där, inget inflytande eller sånt… Jag upplever att Sverige är ganska öppet. 

 
Intervjupersonen nämner sin politiska position, sin aktiva inställning inom 
partiet och fortsätter: 
 

Vad kräver man mer? Jag är ganska nöjd. Det betyder inte att man är helt nöjd eller att 

man inte skall arbeta för nya möjligheter. Det kan vara en bättre flyktingmottagning. 

Det finns en viss trång syn. Jag tycker att man i grunden skall se möjligheter som 

finns. Sen kan man utvidga dem. 

 

En politiker som diskuterar misslyckanden i samhälleliga frågor i relation till 
samspelet mellan staten, samhället och individer säger att man skall inte sitta 
och vänta på att någon stoppar ”skeden i munnen” och understryker vidare: 
 

Ifrågasättande av myndigheter kan göras även för individer. Ibland säger man att ´ja, 

det är inte lätt´. Men vad är det som inte är lätt? Sociala processer dröjer, men ändå 

måste man börja någonstans. 

 
Hos de flesta har jag konstaterat en vilja att fortsätta med delaktigheten trots 
olika typer av upplevda hinder. Det är bara en av de intervjuade som uttalade 
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sig att han skulle ha valt något annat om han kunde välja på nytt, men ändå 
sade han att han tänkte fortsätta med politiken trots alla hinder han mött.  

* * * 

Resultaten visar en del intressanta tendenser om individers delaktighet i So-
cialdemokraterna och Folkpartiet. Om delaktigheten kan man se några orga-
nisatoriska och personliga aspekter ur individers upplevelser och erfarenhe-
ter. För det första ser man partiernas uttalade ambitioner att bejaka mångfal-
den såväl i samhället som i organisationerna. Men det finns spänningar mel-
lan det som sägs och det som görs inom ramen för dessa uttalade ambitioner. 
Bland förtroendevalda ser man ett ökat antal personer med utländsk bak-
grund, enligt intervjuerna och den befintliga dokumentationen, men bland 
partitjänstemän är mångfald nästan obefintligt. Till avsaknaden av invandra-
re bland partitjänstemän finns det olika förklaringar, men flera påpekar att 
det är ett viktigt område på grund av tjänstemännens roll i utformande och 
genomförande av politiken. För det andra råder nästan en överenskommelse 
mellan intervjuade att vid sidan av organisatoriska och samhälleliga förut-
sättningar måste även ambition och vilja finnas hos individer för att kunna 
lyckas med det som man strävar efter. 

Kontakter eller nätverk är ett annat resultat som kommer fram ur uttalan-
den av intervjuade personer oavsett partitillhörighet. Speciellt är kontakter 
med vissa personer som har makt och inflytande inom organisationer mycket 
viktiga. Jag har hört av några intervjuade personer som har varit aktiva både 
i SAP och i LO, eller bara i SAP, om kontakters betydelse. Exempelvis har 
Mats Hults namn, tidigare finansborgarråd i Stockholm, nämnts av några 
intervjuare som en politiker som haft betydelse för vissa personers karriär-
möjligheter. Sedan kan det gå ”mycket fort” för vissa och ”lite långsamma-
re” för en del andra, vilket i sin tur kan ha betydelse för individers intresse 
och engagemang för det partipolitiska livet. 

Den nära kontakten mellan SAP och LO har också haft betydelse för en 
del invandrare. Inte bara under perioden av LO-medlemmars kollektiva an-
slutning till SAP, även senare har denna organisatoriska närhet mellan SAP 
och LO skapat vissa förutsättningar för invandrare att vara aktiva i båda fält 
eller gå över från det ena till det andra fältet. 

Att uppleva en och samma situation på olika sätt är ett annat resultat som 
kommer fram i intervjuerna. En del som verkar ha internaliserat ”spelets 
regler” är medvetna om hindren, men är mer optimistiska om undanröjande 
av dessa, medan en del andra upplever mest hinder och besvikelse över det 
som de har gått igenom. 

Ett annat intressant resultat är att en del invandrarpolitiker upplever ett di-
lemma i sin delaktighet i partier. En sak är alla överens om: att de represen-
terar varken sina egna grupper eller invandrare i allmänhet. Men det betyder 
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inte att de uppfattas av sina egna landsmän, andra invandrare eller samhället 
i övrigt på det sätt som de själva upplever sin delaktighet. Det kan bero på en 
latent konflikt mellan invandrarskap som ett kollektivt fenomen och den 
individuella representation som krävs i partierna. Det tolkar jag därför som 
ett dilemma vilket kan leda till att representationen av mångfalden misslyck-
as antingen genom att individen i fråga, som Schierup resonerar, förlorar 
kontakten med den grupp hon eller han kommer ifrån373, upplever ett viktigt 
problem för sitt fortsatta partipolitiska arbete eller blir utesluten från den 
arena i vilken representationen sker. 

När det gäller orsaker bakom en del hinder, kan organisationsstrukturens 
tröghet374 i sig också vara en av förklaringarna. Denna tröghet kan finnas 
både i de interna rekryterings- och karriärvägarna och i hela utbudet av par-
tier och fackföreningar. Invandrares delaktighet och karriärvägar ser ofta 
annorlunda ut till exempel åldersmässigt. Få invandrare kan göra de normala 
karriärerna i partier från ungdomsförbund till partiledning. Inte heller har 
invandrare en familjebakgrund inom något parti, som i många fall finns med 
i bilden av politisk aktivitet och politiska karriärer idag. De huvudsakliga 
karriärvägarna i de etablerade partierna i Sverige stämmer dåligt med många 
invandrares livsloppsperspektiv. Dessutom kan det finnas en misstämning 
när det gäller det ideologiska utbudet från partierna i Sverige, som är resultat 
av mångåriga intressekonflikter, där invandrares intressen inte kunnat in-
lemmas i etablerade ideologiska mönster. 

                               
373 Schierup 1991. 
374 Ahrne & Papakostas 2002. 
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7. Möjligheter och hinder i interetniska 
relationer 

 

 

’Förklaring’ kallar vi det, men ’beskrivning’ är det som utmärker oss framför äldre 

stadier av kunskap och vetenskap. Vi beskriver bättre – förklarar gör vi lika lite som 

alla våra föregångare. Vi har uppdagat ett mångfaldigt eftervartannat, där den naiva 

människan och forskaren i äldre kulturer bara såg två företeelser, ’orsak’ och ’verkan’ 

som man kallade det. Vi har förbättrat bilden av skeendet, men vi har inte kommit 

förbi bilden, bakom bilden. (Nietzsche 1987:125) 

 
 
 
 
Resultaten från fallstudierna visar att det finns olika former av möjligheter 
till och hinder för interetniska relationer på parternas gemensamma villkor. I 
vilken grad bilden av interetniska relationer kommer, med Nietzsches ord i 
det inledande citatet, att ”förbättras” genom min analys av kommunikativa 
möjligheter och hinder, kan på olika sätt bedömas av läsaren. Men här vill 
jag säga att jag har ambitionen att, genom mitt resonemang, förbättra ”bilden 
av skeendet” i interetniska relationer. Men att komma ”förbi bilden, bakom 
bilden” framstår fortfarande som en utmaning för mig, även om jag försöker 
komma dit. Med detta kapitel syftar jag till att identifiera en del centrala 
aspekter som kan bidra till fördjupade kunskaper om interetniska relationer. 

Här kommer jag att redogöra för möjligheter och hinder med tanke på de-
ras nivå och karaktär, som sammanfattas i figur 6. I analysen gör jag även 
kopplingar mellan dessa möjligheter och hinder och en del teorier och ansat-
ser från mina teoretiska inspirationskällor. Hur dessa möjligheter och hinder 
förekommer vid, över och bortom etniska gränser i och genom organisatio-
ner resonerar jag kring i slutet av kapitlet.  

Som framgår av figur 6, skiljer jag mellan möjligheter och hinder utifrån 
tre praktiska nivåer; individuell-, organisatorisk- och samhällelig nivå vilka 
även kan kallas mikro-, meso- och makronivåer. Det är händelser på tre olika 
nivåer där individer handlar som organisatoriska representanter under rådan-
de samhälleliga förhållanden. Organisatoriska representanters handlande gör 
att det inte är problemfritt att dra gränser mellan nivåerna, eftersom det råder 
en artikulering mellan dessa nivåer. Speciellt är skillnaden mellan organisa-
torisk nivå och samhällelig nivå problematisk. Men för att göra nivåerna 
analytiskt användbara, skiljer jag ändå mellan dem. Enligt den innebär orga-
nisatorisk nivå de aspekter specifika för de organisatoriska fält som jag stu-
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derar, medan samhällelig nivå mer aggregerade aspekter som i sin tur har 
betydelse för det som förekommer i fält relaterade till organisatorisk nivå. 
Exempelvis är invandrings- och integrationspolitik en samhällelig aspekt i 
analysmodellens termer och den har, speciellt genom synen på invandraror-
ganisationer, stor betydelse för vad som händer på organisatorisk nivå.    

Möjligheter och hinder befinner sig längs ett kontinuum med socialt sys-
tematisk/strukturell eller socialt praxisbaserad karaktär som motpoler. De 
möjligheter och hinder som är relativt mer strukturella eller fastlåsta, och 
varar relativt längre i tid, betecknar jag som systematiska/strukturella, medan 
jag betecknar de som är föränderliga och instabila och som har en ”adhoc”-
karaktär i grunden som socialt praxisbaserade. 

 
 

Figur 6. Möjligheter och hinder i interetniska relationer 

 
   
  
 
  Systematisk/ Socialt 
  strukturell praxisbaserad 
 
 
 Individuell   
 
 
  
 Organisatorisk   
  
 
  
 Samhällelig   
 
 
 
Analysmodellen har jag utvecklat med inspiration dels från Foresters till-
lämpning av Habermas, dels från Ahrnes ansats om organisatoriska kentau-
rer. Från Foresters tillämpning av Habermas använder jag dels nivåerna 
”face-to-face”, organisation och politisk-ekonomisk struktur för universella 
giltighetskriterier; dels karaktärerna socialt systematisk/strukturell och soci-
alt ad hoc för störningar375, medan från Ahrnes ansats den dubbla involve-
ringen.376 Jag använder organisatorisk nivå som den är hos Forester, men för 
att göra den dubbla involveringen tydligare använder jag ”individuell” i stäl-
let för ”face-to-face” och för att ge utrymme för övriga aspekter utom de 

                               
375 Forester 1989:34 och 150–151. 
376 Ahre 1993:62–63. 
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politiska och ekonomiska använder jag ”samhällelig” i stället för ”politisk-
ekonomisk struktur”. 

När det gäller karaktären av möjligheter och hinder ersätter jag Foresters 
”socialt ad hoc” med ”socialt praxisbaserad”. Detta gör jag för att undvika 
eventuella missförstånd som benämningen ”socialt ad hoc” kan leda till. Jag 
använder möjligheter och hinder i stället för enbart störningar för att ge mer 
utrymme till en jämförelse mellan möjligheter och hinder. Jämfört med Ha-
bermas ”ideala talsituationer” i Foresters tillämpning, använder jag ”parter-
nas gemensamma villkor” som jämförelsepunkt för att skilja mellan möjlig-
heter och hinder. Det skiljer sig från Foresters resonemang där han undersö-
ker störningar i relation till det som Habermas kallar ”ideala talsituationer”.   

Det kan tolkas dels som en alternativ användning av Foresters tillämp-
ning, dels som en sensitivitet mot den ”negativitet” och ”endimensionalitet” 
som av en del forskare ansetts vara en svag punkt i den kritiska forsknings-
traditionen377, vilken bland annat Habermas och Forester tillhör. Att ta med 
även möjligheter som ett grundläggande element i relationerna mellan aktö-
rer kan, enligt min uppfattning, kanske vara en öppning ur problematiken 
med ”negativitet” och ”endimensionalitet”. 

Jag är medveten om att benämningen socialt praxisbaserad inte är oprob-
lematisk, men jag har valt att använda denna därför att jag inte hittat en an-
nan benämning som kan passa bättre i detta sammanhang när jag inte vill 
använda benämningen socialt ad hoc. Exempelvis kan en del oskrivna nor-
mer och värderingar, som inte bara är etniska och kulturella, vara internalise-
rade och i sin tur systematiska hos en del individer. De systematiska kan i så 
fall ta längre tid att förändra i jämförelse med dem som jag kallar socialt 
praxisbaserade. Eftersom sådana normer och värderingar kan visa sig var 
och när som helst i de fält som jag studerar, tolkar jag därför deras påverkan 
som socialt praxisbaserad. Denna aspekt bör därför beaktas vid läsning av 
mitt resonemang kring möjligheter och hinder. 

Individuell nivå 

Det finns en hel del aspekter som bäddar för möjligheter till och hinder mot 
interetniska relationer på parternas gemensamma villkor på individuell nivå. 
Innehavande och användning av personlig kompetens, som jag redogör för i 
samband med fallstudierna (kapitel 4, 5 och 6), är en av de viktigaste fakto-
rerna som är av betydelse. Resultaten från mina fallstudier, speciellt fallstu-
dien om regeringens råd, visar att både innehavande och användning av per-
sonlig kompetens skiljer sig mellan deltagande individer. Det finns exem-
pelvis personer som är kompetenta i såväl allmänna frågor som i sakfrågor, 

                               
377 Alvesson & Deetz 2000:201–203.  
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som sällan kommer till tals, medan personer med mindre kompetens ofta 
uttalar sig om nästan allt. 

Betydelsen av individuell kompetens nämns av nästan alla personer som 
jag har ställt en sådan fråga till. Exempelvis säger en representant för en 
invandrarorganisation, som har varit på möten med staten under en lång tid, 
att det är en brist på ”proportion”, det vill säga att man med sina bristande 
eller begränsade erfarenheter sitter med ”massor med forskare och experter 
från statens sida”. Det kan i sin tur leda till asymmetrier i relationerna redan 
från början. Mina observationer visar också att för personer med tillräcklig 
kompetens som aktivt används i relationerna kan utrymmet för möjligheterna 
utvidgas och för hinder minskas. 

Individers praktiska intresse och engagemang, som redovisas i respektive 
kapitel av fallstudierna, kan ha stor betydelse för användningen av den kom-
petens som individerna har. Om man inte tar det som man är med i på allvar, 
då är det sannolikt så att den existerande kompetensen inte kommer till an-
vändning. Det bekräftas också av en del intervjuuttalanden att i vissa organi-
sationer lägger man inte stor vikt vid exempelvis möten med myndigheterna. 
Det kan exempelvis vara så att en människa med social och kommunikativ 
kompetens inte använder sin kompetens i kommunikationssammanhang, 
medan en annan som har relativt mindre kompetens använder kompetensen 
på ett skickligt sätt. 

Det är viktigt också att den använda kompetensen mottas och förstås av 
kommunikationspartnern på den nivån, det vill säga att förståelsen mellan 
”talare” och ”lyssnare” också har stor betydelse för det praktiska utslaget av 
aktörernas kompetens och dess användning. Denna aspekt är ytterst viktig 
för interetniska relationer där exempelvis olika etniska och kulturella normer 
och värderingar, olika organisatoriska traditioner och erfarenheter är inbäd-
dade i relationerna. 

Det är på något sätt en process av det som en person vill säga och det som 
en annan person förstår och en spänning i ett sådant sammanhang kan leda 
till helt oförutsedda eller oavsedda konsekvenser, vilka i sin tur kan utgöra 
hinder. Det som påpekas i en del intervjuer med avseende på att ha olika 
organisatoriska traditioner handlar om en sådan process. Beslutsprocesser är 
ett av de fält som, med Foresters termer, kan leda till ”onödiga” spänningar 
eller konflikter. Skilda sätt att diskutera eller föra fram sina förslag och krav 
kan också leda till oförutsedda eller oavsedda konsekvenser. Medvetenheten 
kring detta varierar mellan intervjupersonerna. En del är medvetna om skill-
nader i organisatoriska traditioner, speciellt i beslutsprocesser och är därför 
försiktigare, medan det finns de som avsiktligt testar gränser eller handlar 
med medvetenhet kring de möjliga eller eventuella följderna. Det kan kopp-
las till det som Weber diskuterar i samband med ansvarsetik som handlar om 
att man får stå för de förutsebara följderna av sitt handlande.378  

                               
378 Weber 1971:76. 
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Oskrivna regler eller social praxis som finns inom fältet kan också bädda 
för hinder vid ”överträdelser” eller när någon ”går för långt”. Exempelvis 
påpekar en intervjuperson att det har funnits en social praxis inom det parti 
som denna varit aktiv i, att man inte skall sticka ut hakan när man är ny och 
att nästan allt skall samrådas med gruppansvariga innan man går ut med 
något. Ett annat intressant exempel som handlar om sättet att förmedla sitt 
budskap är röstens tonläge. Lite ironiskt säger en av intervjupersonerna, som 
kommer från ett sydeuropeiskt land, att ”svenskar stänger sina öron när ljud-
nivån kommer upp i en viss decibel” och berättar hur han med sina landsmän 
och övriga invandrare brukade höja rösten när de pratade och diskuterade vid 
mötena under sin första tid i Sverige. Efter en viss tid förstod de att det inte 
hade betydelse här i Sverige att höja rösten när man ville få stöd för sina 
förslag eller synpunkter. Tvärtom kunde det hela leda till att man inte skulle 
bli hörd. 

Med avseende på denna process av förmedling av sitt budskap vill jag 
återge en intressant berättelse av Raimon Tahvonen från en av LO:s rappor-
ter. Hans berättelse väcker många frågor om möjligheter och hinder, inte 
bara i organisationernas Sverige, utan även i mångfaldens Sverige och kan 
tolkas på olika sätt:  

 
Jag har haft en enorm tur att vara på rätt plats vid rätt tillfälle och varit känd av rätt 

personer. Annars hade jag aldrig fått anställning inom fackföreningsrörelsen. En för-

måga som jag kanske har är också att jag kan säga rätt saker på rätt ställe och tiga när 

situationen så kräver. Med detta menar jag inte att man ska tiga i alla situationer, men 

med den bakgrund jag har kan man inte alltid hävda sina rättigheter. Det finns vissa 

strukturer och sätt att vara som är oskrivna lagar om hur man bör umgås. Kan man 

inte lära sig detta är det lika bra att dra sig tillbaka med hedern i behåll.379 

 
”Slumpmässiga chanser” kan däremot alltid förekomma på individuell nivå 
vilket gör möjligheter till och hinder mot interetniska relationer på parternas 
gemensamma villkor vanligare på denna nivå i jämförelse med de andra två 
nivåerna, det vill säga, organisatorisk respektive samhällelig nivå. Exempel-
vis nämner en del intervjuade inom ramen för delaktighet i politiska partier 
att det, i vissa tillfällen, har bidragit till att man har fått en del möjligheter att 
”komma upp”. En del påpekar exempelvis att vara ”invandrare, kvinna och 
från förorten”, ”invandrare, kvinna och ung” eller ”invandrare, kvinna och 
nykomling” kan ha fått betydelse för en del politiskt aktiva invandrarkvin-
nor. Inom ramen för möjliggörande tillfällen nämns även Folkpartiets val-
framgång år 2002, som bäddade för framgång för ett antal invandrare som 
annars inte skulle vinna poster om partiet behållit sin röstandel från tidigare 
val. 

                               
379 Gidfors 2005:107–108. 
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Det är på något sätt att ”befinna sig på rätt plats vid rätt tillfälle”. Men det 
kan hända att individen kan ”befinna sig på fel plats vid fel tillfälle” och det 
kan innebära hinder mot framgång i relationerna. Att bryta partiets informel-
la regler och uttala sig om saker och ting i massmedia eller utanför partiet 
kan, speciellt vid vissa tillfällen, kopplas till att ”befinna sig på fel plats vid 
fel tillfälle”. Det påpekas av en del intervjupersoner som en orsak till pro-
blem som en del politiker råkar ut för. 

Det har paralleller med ett fall som beskrivs i en artikelserie om formella 
och informella inflytandekanaler i den socialdemokratiska arbetarkommunen 
i Stockholm och dess grupp i Stadshuset. I sin artikelserie har journalisten 
Peter Kadhammar många exempel som är intressanta för hur saker och ting 
kan förvandlas till hinder när man inte befinner sig ”på rätt plats vid rätt 
tillfälle” eller kritiserar vissa organ hårt.380 

Den interna kritikens möjliga konsekvenser har jag även hört från mina 
intervjupersoner och det handlar inte bara om Socialdemokraterna. Det fall 
som Kadhammar talar om har även en annan dimension än det som handlar 
om personer med invandrarbakgrund. Den utmanande individuella inställ-
ningen gentemot de som har makt och inflytande inom organisationen kan i 
sig skapa problem även för personer med svensk bakgrund som inte tillhör 
den ”mäktiga” skaran. 

Att representera en stor och etablerad organisation, exempelvis vid möten 
hos regeringens råd och hos SIOS, eller ha goda relationer till en etnisk 
grupp som har etablerade och starka kontakter i samhället, kan bädda för 
systematiska/strukturella möjligheter på individnivå. Men sådana möjlighe-
ter behöver nödvändigtvis inte betyda att de kommer till användning. En-
skilda individer har en möjlighet att dra nytta av sådana systematis-
ka/strukturella förutsättningar. 

Kön anses, enligt en del av mina intervjupersoner, också vara en av käl-
lorna till variationer i möjligheter och hinder. Invandrarkvinnor delar kvin-
nornas generella underordning, men som en del intervjupersoner nämner, 
kan det vara så att skillnader i ställda krav från svenska kvinnor respektive 
från invandrarkvinnor under vissa omständigheter kan leda till att vissa in-
vandrarkvinnor kan ha större möjligheter till tillträde till vissa arenor jämfört 

                               
380 Exempelvis skriver Kadhammar om en invandrarkvinna som är flykting, intelligent och 
bildad. Hon lärde sig flytande svenska ”blixtsnabbt”. Skaffade jobb på ”egen hand”. Kad-
hammar ställer frågan ”varför fick hon inte vara med?” i styrelsen för arbetarkommunen i 
Stockholm. Enligt Kadhammar hände detta när hon hade vänt sig mot det mäktiga invandrar-
utskottet i arbetarkommunen och offentligt kallat det ”junta”. Hon hade bland annat vägrat att 
rösta på en känd kommunalpolitiker som borgarråd. Hon ville inte gå i ledband, och hon 
protesterade mot strukturerna i partiet och ställde frågor om hur folk utsågs till olika förtroen-
deposter, enligt Kadhammar (Aftonbladet 2005-07-01). I ett av mina informella samtal med 
politiker med invandrarbakgrund i Stockholm säger en politiker, som var med i mötet där 
ordet ”junta” användes, att det inte är sant att ”hon ville inte gå i ledband, och hon protestera-
de mot strukturerna”, utan hon har fått mycket stöd från partiet att komma så långt inom en 
kort tid.     
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med svenska kvinnor och invandrarmän. Det kan bero dels på skillnader 
mellan svenska kvinnors och invandrarkvinnors krav, dels invandrarkvinnors 
dubbla ”chanser” med tanke på två dagsaktuella jämlikhetsaspekter, det vill 
säga jämställdhet och mångfald. Det kan göra att könsdistinktioner, i vissa 
sammanhang, kan få nya former i relation till exempelvis etnicitet.381   

Mönster av och variation i möjligheter och hinder på individuell nivå är, 
enligt min uppfattning, nära relaterade till framträdandets differentiering som 
”delvis människa, delvis organisation” hos Ahrne382 och som roller hos Ber-
ger och Luckmann383 i framträdandets regioner som främre och bakre regio-
ner hos Goffman384. 

Att representanter är ”delvis människa, delvis organisation”, som Ahrne 
resonerar kring, kan bädda för både möjligheter och hinder. Exempelvis 
säger alla intervjupersoner som deltar vid möten hos regeringens råd och hos 
SIOS att de representerar sina egna organisationer. Men när det gäller att 
skilja mellan det ”personliga” och det ”organisatoriska” inslaget i representa-
tioner finns det olika upplevelser mellan de intervjuade representanterna för 
regeringens råd respektive SIOS. En del behåller sin egen uppfattning ”för 
sig själv” och för fram organisationens talan, medan andra kommer med, 
genom att skilja mellan sina egna synpunkter och organisationens, individu-
ella synpunkter när de behövs i vissa situationer. 

Det personliga handlingsutrymmet kan öka dels på grund av frånvaron av 
eller brister i organisatoriska mekanismer för att skapa en balans mellan det 
individuella och det organisatoriska inslaget under en representation, dels på 
grund av ett minskat intresse och engagemang hos organisationer, speciellt 
hos dessa organisationers styrelsemedlemmar. Det ökade handlingsutrymmet 
kan i sin tur bädda för möjligheter och hinder både på individuell och orga-
nisatorisk nivå. Exempelvis kan en individ föra fram sin talan som organisa-
tionens eller inte tillräckligt använda det tillgängliga handlingsutrymmet. 
Vid ett stort handlingsutrymme kan det hända att ett ställningstagande upp-
fattas som en möjlighet av individen, medan det för organisationen kan vara 
ett hinder. Det kan vara tvärtom också, det vill säga ett ställningstagande kan 
uppfattas som hinder av individen när det är en möjlighet för organisationen. 

I relation till framträdandets eller representationens differentiering hos 
Berger och Luckmann kan jag, angående representanterna vid regeringens 
råds och SIOS:s möten, säga två saker: för det första har personer sin speci-
fika roll som representant. För det andra är de representanter för sin organi-
sation (med tanke på en specifik organisation, ett departement eller en myn-

                               
381 Dessa differentierade möjligheter sammanfaller med det exempel som Tillys lyfter fram 
med tanke på svarta lesbiska kvinnors möjlighetsansamling genom deras relationer till värde-
fulla resurser (Tilly 2000:95), även om svarta kvinnor huvudsakligen är underlägsna i samhäl-
let.  
382 Ahrne 1993:97–98.  
383 Berger & Luckmann 1998:92. 
384 Goffman 1974:97–98.  
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dighet) som helhet. ”Vad säger du som representant om det?”, ”vad har din 
organisation för policy om det?” kan vara exempel på hur man skiljer mellan 
dessa två roller vid ett framträdande eller en representation. 

Den främre regionen är de officiella mötena hos SIOS, regeringens råd, 
SAP och fp, medan kulisser och informella möten i samband med framträ-
danden i den främre regionen i respektive fält utgör den bakre regionen. I 
mina observationer under möten med regeringens råd och SIOS kunde jag 
konstatera att deltagarna försökt att handla efter det som Goffman kallar 
hövlighetsnormer (genom att vara schysst mot övriga deltagare i sitt tal) och 
anständighetsnormer (genom att uppföra sig väl inom syn- eller hörhåll för 
övriga deltagare), speciellt när det inte fanns någon öppen konflikt. Men när 
någon konflikt uppstod mellan några deltagare, kunde man se att personers 
framträdanden på sätt och vis kunde vara ”avvikande”, speciellt i relation till 
hövlighetsnormer. 

I mina intervjusamtal, i spontana samtal i kulisserna i samband med ob-
servationer eller i enstaka telefonsamtal tillhörande den bakre regionen i 
Goffmans termer kunde jag se mera ifrågasättande intryck, upplevelser och 
erfarenheter av det som förekommit i den främre regionen. Det var mer ex-
plicit, speciellt när det gällde regeringens råd och politiska partier. När det 
blir tal om SIOS:s främre region är individerna försiktigare och sensitivare 
även i den bakre regionen. 

Det kan finnas olika orsaker till spänningen mellan den främre och bakre 
regionen, exempelvis risken för oönskade följder (de kan vara både indivi-
duella och organisatoriska) av framträdanden vid regeringens råd eller i par-
tier. Men denna spänning i sig tolkar jag som en källa för socialt praxisbase-
rade hinder på individnivå och det kan i sin tur leda till att man inte tillräck-
ligt försöker dra nytta av de möjligheter som finns i den främre regionen.  

Organisatorisk nivå 

Den organisatoriska arbetsdelningen i sociala fält är en av de aspekter som 
bäddar för systematiska/strukturella möjligheter på organisationsnivå. Den 
arbetsdelningsbaserade positionen i sig, som en systematisk/strukturell möj-
lighet, behöver inte tas för given. Utifrån en del intervjuer och mina iaktta-
gelser vid observationer av möten i regeringens råd och SIOS kan jag säga 
att en människa som representerar en liten eller ny organisation kan vara mer 
framgångsrik i relationerna, om hon eller han har en social och kommunika-
tiv kompetens, än en relativt mindre sakfrågekompetent representant för en 
mer etablerad och större organisation. Här kan man se tydligt att individuell 
kompetens, vid sidan av den organisatoriska positionen, bidrar till möjlighe-
ter på organisatorisk nivå. Men betydelsen av representanters kompetens bör 
inte tolkas som att de representerade organisationernas position eller prestige 
i sig inte har betydelse. Som en av representanterna för staten påpekar, ”är 
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det kanske lättare att lyssna på” en större och etablerad organisation än en 
liten eller mindre etablerad organisation. Det finns liknande exempel också 
när det gäller samarbetet genom SIOS. En representant för en av medlem-
marna i SIOS säger att inom SIOS har man exempelvis gjort ”vissa eftergif-
ter” för Sverigefinnarnas riksförbund under vissa perioder på grund av dess 
storlek, etablering och praktiska inflytande i samarbetet. Det är också ett 
tecken på vilken betydelse en organisatorisk position kan ha för representan-
ter vid möten. 

En annan intressant förklaring till vikten av etablerade och stora organisa-
tioner i relationerna är, som nämns av en intervjuad person, att ”större orga-
nisationer har intresse för fler frågor och på det sättet kanske bevakar fler 
frågor och medverkar i fler beslut”. Det som är intressant med denna förklar-
ing är att effekten av organisationsstorlek i sig inte kan tas för given och dess 
betydelse relateras till de frågor som sätts på dagordningen. 

Organisationernas inställning som kommer till uttryck i form av mång-
faldsplaner eller mångfaldspolicy, organisationernas materiella och icke-
materiella organisatoriska resurser, nätverk samt kvalitéer och kvantiteter i 
deras framträdande i samhället kan också nämnas inom ramen för möjlighe-
ter och hinder i relationerna. 

När man lägger stor vikt vid själva kompetensen vid representationer, blir 
den långvariga representationen av en organisation genom en och samma 
person inte i sig det största problemet med en organisations representation, 
utan om det finns stora brister i representantens kommunikativa kompetens. 
Det kan tolkas som en möjlighet på individuell nivå, vilken i sin tur kan på-
verka respektive organisations position i fortsättningen. Här kan man se de 
organisatoriska och individuella inslagen i ett samspel, vilket kan ha betydel-
se för makt och inflytande i deltagandeprocesser. 

De undersökta organens (regeringens råd och SIOS) uttalade eller formel-
la syfte i relation till dess praktiska funktion, samt spänningen mellan parti-
ernas offentligt uttalade ambitioner om delaktighet och det som sker i prakti-
ken är en annan viktig aspekt inom ramen för möjligheter och hinder på or-
ganisatorisk nivå. Här företräder exempelvis representanter för staten och 
invandrarorganisationerna olika positioner i fråga om det centrala samråds-
organet, även om det finns motsättningar också mellan invandrarorganisatio-
nerna. Själva organiseringsformen som ett rådgivande organ kan kanske vara 
en förklaring till de skilda uppfattningarna i det här fallet på grund av att 
samrådande parter kan tolka och se på ”samråd” under rådande former på 
olika sätt. Det kan däremot vara svårt att explicitgöra effekterna av ett sådant 
samråd eftersom de interagerande aktörerna inte alltid kan knyta effekterna 
till det ena eller det andra samrådet. Under vissa perioder har man haft som 
en policy att göra uppföljningar av de rekommendationer som man har gjort 
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vid föregående rådslagsmöte385 och denna inställning uppskattas fortfarande 
av en del intervjuade personer, eftersom effekterna i sådana fall har upp-
fattats som tydligare. 

Spänningen mellan det praktiska och det formellt uttalade samrådet kan 
också bädda för möjligheter och hinder på organisatorisk nivå. Regeringens 
råd inrättades som en del av samverkansmålet för invandrar- och minoritets-
politiken år 1975 för att bland annat invandrar- och minoritetsgrupper skulle 
vara delaktiga i beslutsprocesser genom mer institutionaliserade former och 
deltagande organisationer tas som aktörer i dessa processer. Men flera repre-
sentanter för invandrarorganisationer säger i intervjuerna att det inte har 
blivit så som man tänkt från början och det finns stora brister i samrådet. En 
tjänsteman, som har varit med på mötena under en viss tid, säger att ”ha 
samråd, det är svårt. Regeringen kan inte koppla in externa organisationer i 
ett väldigt tidigt skede när man kanske vill hålla politiken lite för sig själv 
medan man formulerar den. Därför blir det svårt att ha samråd oavsett vad 
det gäller”. När jag tolkar dessa argument från samrådsparterna i relation till 
det ursprungliga syftet med rådet, kan jag säga att det finns tydliga gap eller 
spänningar mellan det sagda och det gjorda med tanke på samrådet och det 
kan vara en källa till hinder. Då kan man undra varför man ändå har kvar 
rådet när regeringen ”kanske vill hålla politiken lite för sig själv medan man 
formulerar den”. Det är här det kan finnas risk att ett samråd stannar mest på 
en formell nivå och det kan därför utgöra en källa för missnöje med samrådet 
från olika håll. 

Även arbetsformerna kan bädda för både möjligheter och hinder på orga-
nisatorisk nivå. En av intervjupersonerna som har varit aktiv i svenskt orga-
nisationsliv säger att stabilitet, smidighet och spelregler är samma som de 
som finns i stadgar. Men också praxis och tradition har betydelse. Det re-
spekteras i hög grad att valberedningen exempelvis jobbar på det sätt som är 
etablerat i organisationen. Det är klart att det blir diskussioner också, men 
sådana saker försöker man lösa med smidighet. Enligt intervjupersonen tas 
det inte så väl emot att man alltid utmanar ordföranden, även om man kan 
vara kritisk mot denna. I sådana saker är svenskarna i allmänhet smidigare, 
anser intervjupersonen. Utifrån mina fältarbeten kan jag säga att det som 
intervjupersonen talar om, kan variera från en individ till en annan, men det 
kan också bero på skillnader i organisatoriska kulturer som individer, på sätt 
och vis, bär med sig från ursprungslandet. Skillnader mellan olika organisa-
toriska kulturer kan i sådana sammanhang bädda för exempelvis missför-
stånd, överordning och underordning mellan positioner och det kan användas 
i den dominerande organisationskulturens fördel. Den upplevda diskrimine-
ringen kan vara en av konsekvenserna i sådana sammanhang. 

                               
385 Exempelvis kommenterades de rekommendationer som man hade från rådslaget 1987 
punktvis i rådslaget efter (Arbetsmarknadsdepartementet 1991, bilaga 3). 
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Därför blir det viktigt att kunna hantera olikheter när man uppmärksam-
mar en annorlunda organisatorisk kultur. Som en av intervjupersonerna sva-
rar på frågan om spelregler och organisatoriska traditioner har individers 
medvetenhet stor betydelse för både hantering av olikheter och för att kunna 
skapa möjligheter ur olikheterna. Enligt denna intervjuperson betyder det 
inte att man alltid följer rådande organisatoriska regler, men man skall veta 
var gränserna går och hur det kan bli om man gör si och så. Exempelvis kan 
man inte alltid gå över ”gränserna”, enligt intervjupersonen, och det finns 
utrymme att använda sitt sätt eftersom man kan se på spelreglerna med andra 
glasögon. Att se på spelreglerna med andra glasögon behöver dock inte alltid 
betyda framgång, det kan bli mindre framgång eller ingen framgång alls 
under vissa omständigheter. 

Svårigheter med att skapa, upprätthålla och tranformera gemensamma in-
tressekonstellationer är en annan aspekt som kan bädda för olika möjligheter 
och hinder på organisationsnivå. I detta avseende uppvisar speciellt fallstu-
dier av SIOS och regeringens råd intressanta resultat. Som den historiska 
överblicken i kapitlet om samarbetet mellan etniska invandrarorganisationer 
visar var syftet med SIOS:s föregångare FIOS år 1972 att ”försöka etablera 
en kontakt organisationer emellan för att dra fördel av redan vunna erfaren-
heter och vid behov samverka för att behandla gemensamma problem här i 
Sverige” och SIOS:s syfte vid omvandlingen till en formell organisation 
1989 var bland annat att ”med förenade krafter driva invandrar- och minori-
tetspolitiska frågor som är gemensamma för organisationerna” och ”förstär-
ka samarbetet i andra frågor som är gemensamma för organisationerna”. I 
motiven från olika faser av samarbetet kan vi se en tydlig ambition att arbeta 
för ett gemensamt intresse. Man kan undra hur det har gått med den uttalade 
ambitionen. 

Som en av intervjupersonerna påpekar finns det en hinderskapande ten-
dens bland invandrarorganisationer. Enligt denna intervjuperson, som ofta 
har mött en sådan tendens, visar den sig genom exempelvis inställningen 
”om jag inte är med och säger någonting, då är det inte bra”. Då kan det vara 
svårt att delegera till andra att representera sin egen etniska grupp och vara 
med att träffa en minister, enligt intervjupersonen. ”För min del som har 
varit med så många år och så stött på så många saker är det en lättnad att tre 
personer träffar ministern i stället för sexton. För då behöver jag inte bekym-
ra mig och jag vet att vad de säger kommer gynna lika mycket min grupp 
som deras”, säger intervjupersonen och hävdar vidare att det inte är alla som 
har kommit till den här mognaden. ”Tänk om en italienare inte skall kunna 
representera filippinierna eller muslimer, då kommer man inte över denna 
tröskel”, konkretiserar intervjupersonen en av svårigheterna med samarbetet 
i fråga. Dessa reflektioner kommer från en person som har varit med i före-
ningslivet (bland annat som representant för sin organisation i SIOS) i mer 
än två decennier och det som denna intervjuperson uttalar sig om tolkar jag 
som ett eventuellt problem även i framtiden. 
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I relation till mina teoretiska inspirationskällor har mönster av och varia-
tion i möjligheter och hinder på organisationsnivå intressanta inslag. De två 
spänningar som Borevi identifierar i sin forskning386, det vill säga spänning-
en mellan etnos och demos respektive spänningen mellan styrning och auto-
nomi, bekräftas i mina fallstudier om samarbete respektive samråd. Det 
minskade intresset hos statens representanter för samråd i existerande former 
och de ökade kraven på integrationsbefrämjande aktiviteter kan tolkas som 
ett tydligt tecken på demos, även om organisationernas aktiviteter pekar på 
fortsatt dominans av etnos, det vill säga sammanhållningen i den egna grup-
pen. När det gäller att hitta en fungerande balans mellan etnos och demos 
står själva organisationerna också inför utmaningar. Speciellt frågor om 
kvinnor och ungdomar387 utgör de två spänningsområden som har utmanat 
och fortfarande utmanar nästan alla organisationer. Invandrarnas ökade del-
aktighet i samhället är en annan aspekt som gör att organisationer måste hitta 
en bra balans mellan etnos och demos om de för sin överlevnad vill bemöta 
dagens komplexa utmaningar. 

Att verka både för sammanhållning i den egna gruppen och för gemen-
skapen i samhället i övrigt har ett principiellt stöd hos intervjupersonerna. 
Det framgår av uttalanden om samrådets och samarbetets framtid i de första 
två fallstudierna, hos representanter både för organisationer och för staten, 
även om åsikter om fördelningen mellan den ovannämnda sammanhållning-
en och samhällsgemenskapen går isär mellan representanterna. Det ger både 
stöd till Borevis invändning mot Putnams resonemang om sammanbindande 
kapital som ”potentiellt skadligt” för demokratin388 och stöd till Ålunds och 
Schierups antagande om den ”interna” integrationens betydelse för integra-
tion i samhället.389 

Mönster av och variation i möjligheter och hinder på organisationsnivå 
har också nära koppling till de maktresurser som Korpi utgår från. Speciellt i 
samrådet mellan staten och invandrarorganisationer kan man se hur asymme-
trier i resurser kan utgöra basen för maktutövning snarare än själva utöv-
ningen av makt. De dolda och invecklade faktorerna i beroendeförhållandena 
mellan staten och organisationerna, exempelvis vem och vilka organisationer 
som skall vara med i rådet, hur den slutgiltiga dagordningen skall se ut, vem 
som står för finansiering av möteslokal och ersättning för resor och arbets-
förlust i samband med möten, kan ha stor betydelse både för det som öppet 
förekommer i mötena och för det som förekommer före och efter mötena. 

                               
386 Borevi 2002 och 2004. 
387 Det minskade intresset hos invandrarungdomar för existerande organisationer, vilket man 
har konstaterat även hos svenska ungdomar när det gäller föreningsliv (Vogel, Amnå, Munck 
& Häll 2003), varierar mellan organisationer.  Exempelvis upplever representanter för Sveri-
ges muslimska råd, Assyriska riksförbundet och Kurdiska riksförbundet inte problemet på det 
sätt som representanter för Italienska riksförbundet eller Polska riksförbundet gör.  
388 Putnam 2001:22. 
389 Schierup & Ålund 1986, Schierup 1987a och 1987b. 
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När man funderar över speciellt SIOS:s medlemmars återkommande ”protes-
ter” genom att lämna en del möten, där även de ansvariga ministrarna varit 
med, kan man se att de protesterande organisationerna390 alltid har kommit 
tillbaka i nästa möte. De beroendeförhållandena som organisationerna lever 
under kan kanske vara en av förklaringarna till att ”protesterande” organisa-
tioner har kommit tillbaka utan att de ställda kraven huvudsakligen blir upp-
fyllda.         

Samhällelig nivå 

Som i de två föregående nivåerna finns det en hel del möjligheter och hinder 
för samarbete, samråd och delaktighet även på samhällelig nivå. Diskurser 
om invandrings- och integrationspolitik och deras tillämpning391 speciellt 
sedan 1975 har varit utformande även för statens syn på invandrarorganisa-
tioner.392 

I detta avseende kan frågan om ”hur har det gått sedan 1975” vara intres-
sant att fundera över. Som mina fallstudier visar har det hänt mycket även i 
de utvalda specifika fälten sedan 1975. Mer generellt kan man, enligt min 
uppfattning, konstatera att det har funnits både fältöverskridande och fält-
specifika möjligheter och hinder. Exempelvis kan de insatser som har gjorts 
för att bejaka mångfald och minska segregation kallas fältöverskridande 
möjligheter, medan den diskriminering som har pågått i olika delar av sam-
hället kan förstås som fältöverskridande hinder. 

I mina fältarbeten har jag sett tre centrala samhälleliga spänningar som 
har haft betydelse för mönster av och variation i möjligheter och hinder i 
interetniska relationer. Den första spänningen visar sig genom politik som 
”retorik” och ”social praxis”, med andra ord skillnaden mellan det sagda i de 
offentliga diskurserna om invandrings- och integrationsfrågor och de sociala 
praktikerna av dessa diskurser. Exempelvis det man har gjort i relation till de 
tre invandrar- och minoritetspolitiska målen sedan 1975 rymmer exempel på 
sådana spänningar. Även om en tjänsteman ifrågasätter utvecklingen sedan 
1970-talet och säger att ”man istället skulle satsa på att få invandrare att 
engagera sig i politiska partier och komma in i normala beslutsprocesser, i 
stället för att ha nåt slags fiktiva samrådsorganisationer” i fallstudien om 
samrådet, kan övriga intervjupersoners upplevelser och erfarenheter av hin-
der kopplas till själva praxisen av dessa mål. Liknande upplevelser och erfa-

                               
390 Här vill jag säga att det alltid har funnits organisationer som inte ”protesterat” och försökt 
påverka diskussionerna på sitt sätt. 
391 Se exempelvis Borevi 2002, Södergran 2000 och Aytar 2002 för genomgångar av denna 
politik, speciellt sedan 1968 med olika utgångspunkter. 
392 Se Borevi 2002:135–173 för en jämförande och givande genomgång av statens formella 
syn på invandrar- och minoritetsorganisationer sedan 1975 som en del av diskurser om in-
vandrings- och integrationspolitik. 
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renheter finns det även av en del andra beslut (exempelvis beslut om diskri-
minering) som tagits sedan 1975. 

Den andra spänningen grundar sig i de förändringar som har skett i synen 
på särintresserepresentation sedan 1980-talet. Det handlar om en förändring i 
politikens innehåll som har påverkat sociala praktiker i allmänhet. Som för 
övriga särintressegrupper har denna politik i invandrarsammanhang handlat 
om att invandrarnas individuella politiska rättigheter blivit kompletterade 
med möjligheter till grupprepresentation. Det har varit en systema-
tisk/strukturell möjlighet för invandrare. Men när man studerar utvecklingen 
inom arbetslivet och i politiken kan man se förändringar i politikens form 
och innehåll. Detta har också påverkat invandrarnas organisationsliv. Ned-
brytningen av det ursprungliga grundbidraget till två former av bidrag som 
organisationsbidrag och verksamhetsbidrag vid sidan om projektbidrag är 
exempel på den politiska vändningen, som har fått sina specifika konsekven-
ser i praktiken. Styrning och kontroll över organisationer är mer tydligare 
med de nya kraven relaterade till verksamhetsbidrag och projektbidrag.393 

Den tredje spänningen handlar om ansvaret för invandrings- och integra-
tionsfrågor hos regeringen. När utvecklingen av detta ansvar studeras fram-
går det tydligt att ansvaret skiftat mellan olika departement. Exempelvis 
hade Socialdepartementet ansvaret för åtgärder för vissa utlänningsfrågor, 
och det fungerade som ”invandrardepartement” fram till 1963. Under perio-
den 1963–1973 hade Inrikesdepartementet huvudansvaret bland annat för 
utlänningsfrågorna och den svenskundervisning som påbörjades år 1965. 
1973 inrättades Arbetsmarknadsdepartementet, vilket samtidigt fick samord-
ningsansvar för invandrar- och flyktingpolitiken inom regeringskansliet. 
Därefter fick Kulturdepartementet ansvaret för dessa frågor. När man skiljde 
mellan integrations- och migrationsfrågor i slutet av 1990-talet övergick 
ansvaret för integrationsfrågor till Näringsdepartementet och ansvaret för 
migrationsfrågor till Utrikesdepartementet. I samband med ommöbleringar 
på departementsnivå efter valet 2002 fick Justitiedepartementet huvudansva-
ret för integrationspolitik, medan Utrikesdepartementet fortsatte att ha ansva-
ret för migrationsfrågor. 

I mina intervjusamtal med några tjänstemän och en minister som har haft 
ansvaret för integrationsfrågor på ett av departementen ovan har jag ställt 
frågor om skiftet i ansvaret för invandrings- och integrationsfrågor mellan de 
olika departementen. Ingen nämnde någon speciell anledning till detta, utan 
kopplade det till statsministrars ansvarsdelning mellan olika departement vid 
regeringsbildningar. I svaren nämnde vissa att den ansvariga personalen och 
enheten som helhet flyttats vid ansvarsbytet mellan departementen och där-
för blev det inte något problem. Men utifrån min genomgång av förändring 

                               
393 Speciellt är av Integrationsverket ställda krav för verksamhetsbidrag och projektbidrag 
under de senaste åren exempel på de förändrade samhällsvillkoren för organisationer. 
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och kontinuitet i svensk invandrings- och integrationspolitik394 sedan 1968 
kan jag säga att det kan finnas kopplingar mellan kärnfrågor i invandrings- 
och integrationspolitik under respektive period och departementstillhörighet. 
Jag tycker därför att det kan ligga något i kopplingen mellan arbetskraftsin-
vandrares sociala villkor och Socialdepartementet, mellan restriktioner mot 
invandring och Inrikesdepartementet, mellan trygghet genom arbete och 
Arbetsmarknadsdepartementet, mellan den kulturella och etniska betoningen 
och Kulturdepartementet, mellan de stora storstadssatsningarna och När-
ingsdepartementet och slutligen mellan den starka betoningen på demokrati, 
rättvisa och antidiskrimineringsarbete inom ramen för integration och Justi-
tiedepartementet. Detta tolkar jag även som en källa till ”osäkerhet” eller 
”obestämdhet” om hur man skall hantera invandrings- och integrationsfrå-
gor, vilket har sina konsekvenser för mer specifika formella och faktiska 
åtgärder. 

I relation till mina teoretiska inspirationskällor framgår det tydligt av fall-
studierna att inställningen till mångfald, en viktig aspekt av integration som 
politik, är viktig för det som förekommer och anses förekomma i samhället. 
Ett exempel på detta är att uppkomsten, orienteringen och/eller etableringen 
av fallen i mina fallstudier har nära kopplingar till de tre huvudmålen395 i 
riktlinjerna för invandrar- och minoritetspolitiken år 1975. Exempelvis har 
invandrarorganisationernas utbredning sina rötter i ”valfrihet” och ”samver-
kan”, det formellt organiserade samrådet i ”samverkan” och invandrarnas 
ökade möjligheter för delaktighet i partier och fackföreningar från ”samver-
kan” och ”jämlikhet”. Dessa riktlinjer har varit tydliga exempel på hur in-
ställningen till mångfald kan ha betydelse även för det som pågår på gräs-
rotsnivå och i socialt vardagliga relationer mellan människor med olika bak-
grund. 

Eftersom mina fall mer eller mindre handlar om de sammanhang där sär-
intresserepresentation intar en viktig plats, är Soininens och Bäcks resone-
mang kring utvecklingen i särintresserepresentation ytterst intressant för att 
förstå hur förändringar i aktörernas samhällsperspektiv, eller spänningar 
mellan de formella och de faktiska inslagen i perspektiven, påverkar möjlig-
heter och hinder på samhällelig nivå. Soininen och Bäck skiljer mellan tre 
förklaringar till problem som dyker upp i samband med särintresserepresen-
tation. För det första kan den allmänna nedtoningen av all korporativ repre-
sentation sedan 1980-talet nämnas. Den korporativa sammanjämkningen av 
skilda gruppintressen, som en viktig del av den politiska processen, har allt-
mer trängts undan på grund av denna allmänna nedtoning som har sina eko-
nomiska och ideologiska grunder. För det andra handlar denna utveckling 
om den svenska modellens interna problem. Trots att den har tolkats som en 
modell för all särintresserepresentation innebär modellen i grunden dels en 

                               
394 Aytar 2002. 
395 Regeringens proposition 1975:26. 
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samarbetsmodell för arbetsmarknadens parter och staten, dels en modell för 
att reglera konflikten mellan arbete och kapital. Därför ger modellen mindre 
spelrum för andra särintressen än klassbaserade sådana och i verkligheten 
har endast de stora arbetsmarknadsorganisationerna och organisationerna 
som bygger på ”folkrörelser”396 ett reellt inflytande. Invandrarorganisatio-
nerna uppfyller inte dessa villkor även om de teoretiskt sett har en möjlighet 
att samverka med staten. För det tredje handlar utvecklingen om invandrar-
organisationernas roll som korporativa intresseförmedlare. Invandrarorgani-
sationernas särintresserepresentation har i stort sett varit begränsad till frågor 
som rört etniska och kulturella problem, även om den svenska modellens 
politiska process har varit öppen för invandrares särintressen.397 

Dessa tre förklaringar av Soininen och Bäck tolkar jag som källor för sys-
tematiska/strukturella hinder på samhällelig nivå, även om de retoriskt skil-
jer sig från de offentliga diskurserna om invandrings- och integrationspolitik. 
En annan aspekt som är nära förbunden med inställningen till mångfald, och 
därmed kan relateras till möjligheter och hinder på samhällelig nivå, är den 
ökade klyftan mellan formella och faktiska medborgerliga rättigheter. Det 
minskade valdeltagandet sedan det första kommunala valet som invandrarna 
deltog i år 1976, är ett exempel på en sådan klyfta. Soininen och Bäck påpe-
kar en del tendenser och faror i relation till denna problematik och skriver att 
villkoren för vardagslivets medlemskap i det svenska samhället inte endast 
följer det formella och juridiska medlemskapet som denizen eller medbor-
garskap som naturaliserad svensk medborgare. I stället styrs individens fak-
tiska medlemskap även av medborgarskapets andra dimension, hennes med-
lemskap i den dominerande kulturella gruppen, i nationen Sverige, enligt 
Soininen och Bäck, och därför finns det, på sikt, risk för en utveckling i rikt-
ning mot att det juridiska medlems-/medborgarskapet alltmer skiktas bero-
ende på individens etnisk-nationella ursprung.398 

Det är ett generellt problem i det svenska samhället, enligt betänkandet 
”Nya villkor för ekonomi och politik”. Utredningen påpekar behovet av ”det 
aktiva medborgarskapet” och för att förverkliga detta krävs tillgång till olika 
slags resurser.399 Detta perspektiv på medborgarskap är parallellt med Tom 
Bottomores vidareutveckling av T.H. Marshalls klassiska syn på medborgar-
skap. Marshall delade medborgarskap i tre delar, den civilrättsliga, den poli-
tiska och den sociala, utifrån omständigheterna i 1940-talets England och 
Bottomore skiljde mellan ett formellt och ett faktiskt medborgarskap som en 
vidareutveckling av Marshalls indelning.400 Formellt medborgarskap är med-

                               
396 Här vill jag säga att det finns sammanhang där invandrarorganisationer tagits som en del 
av folkrörelser, men denna status har varit föränderlig beroende på det aktuella intresset hos 
dem som har makt över vilka organisationer skall kallas folkrörelser och vilka inte. 
397 Soininen & Bäck 1999:91–93. 
398 Soininen & Bäck 1999:94. 
399 SOU 1993:16. 
400 Marshall & Bottomore 1992. 
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lemskap i en stat genom en juridisk acceptans, medan faktiskt medborgar-
skap är som ”det aktiva medborgarskapet” i betänkandet ”Nya villkor för 
ekonomi och politik”, där fokus ligger på om man behandlas som och upple-
ver sig vara så som i det formella medborgarskapet. Konsekvenserna av 
denna klyfta inom medborgarskap i ett samhälle som präglas av etnisk och 
kulturell mångfald kan, som jag visar ovan, vara mer kraftfulla för vissa 
grupper av invandrare. Fullständigt medborgarskap som en del av statens 
inställning till mångfald i sig är en systematisk/strukturell möjlighet på sam-
hällelig nivå, men det har stor betydelse även för systematiska/strukturella 
möjligheter på individnivå. 

Sveriges anpassning till krav från mellanstatliga organisationer där Sveri-
ge har varit medlem är en annan aspekt som har påverkat svensk invand-
rings- och integrationspolitik över tid. ”Att undersöka behovet av föreskrifter 
om begränsningar i arbetskraftens rörlighet vid eventuell svensk associering 
till den Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC)”401 var en av de grund-
läggande uppgifterna för utlänningsutredningen (1961) som ledde till beslu-
tet om utlänningspolitiken (1968). Exempelvis har den internationella aspek-
ten påverkat beslutet om ”en migrationspolitik, omfattande både flykting-, 
invandrar-, invandrings- och återvandringsfrågor” vilket innebar åtgärder 
även ”inom ramen för utrikes-, säkerhets-, handels- och biståndspolitiken”, 
där ”varje politiskt område utgår från sina egna mål och riktlinjer”.402 Den 
svenska regeringens officiella erkännande av samer, sverigefinnar, torneda-
lingar, romer och judar som nationella minoriteter för att ”Sverige skall kun-
na ratificera Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minorite-
ter och den europeiska stadgan om landsdel- eller minoritetsspråk”403 är ett 
annat exempel på hur internationella eller globala processer kan påverka 
förhållandena inom enskilda stater.    
 
 

* * * 
Mönster av och variation i möjligheter och hinder med tanke på deras nivå 
som individuell, organisatorisk och samhällelig och deras karaktär som soci-
alt systematisk/strukturell och socialt praxisbaserad visar en relativt komplex 
bild av interetniska relationer i och genom organisationer i Sverige. Bilden 
kan berikas genom att ta hänsyn till andra dimensioner som kan vara bety-
delsefulla för att skilja mellan möjligheter och hinder. Eftersom dessa rela-
tioner förekommer i de sammanhang där etnicitet och etniska gränser, expli-
cit eller implicit, är med i bilden, kan mönster av och variation i möjligheter 

                               
401 Regeringens proposition 1968:142, s 5. Även om frågan om Sveriges associering till ECC 
sköts på framtiden år 1963, är det intressant i detta sammanhang att denna internationella 
social-historiska aspekt hade stor betydelse för beslutet om utlänningsutredningen 1961. 
402 Regeringens proposition 1997/98:16, s 16. Här ser man även 90-talets populära decentrali-
seringstendens som baserades på ”egna mål och riktlinjer” vid sidan av de allmänna. 
403 Regeringens proposition 1998/99:143, s 1 
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och hinder exempelvis variera från en organisation till en annan om vi tar 
hänsyn till hur dessa möjligheter och hinder förekommer vid, över och bor-
tom etniska gränser i organisatoriska fält. I detta avseende ser vi, som jag 
sammanfattar i kapitlet om teoretiska inspirationskällor, den tydliga öpp-
ningen (med tanke på att möjligheter inte enbart är relaterade till strukturer) 
som finns med i Tarrows senaste definition av begreppet politisk möjlighet, 
jämfört med den tidigare definitionen om politisk möjlighetsstruktur.  

I princip kan socialt systematiska/strukturella och socialt praxisbaserade 
möjligheter och hinder på individuella, organisatoriska och samhälleliga 
nivåer finnas vid, över och bortom etniska gränsers organisatoriska fält. Här 
skall jag inte sortera möjligheter och hinder som jag beskriver och reflekterar 
över ovan enligt om de förekommer vid, över eller bortom etniska gränser i 
och genom de undersökta organisatoriska fälten, utan ange några exempel 
som visar hur vi kan förhålla oss till dessa möjligheter och hinder. 

Vissa generella samhälleliga möjligheter och hinder, exempelvis statsbi-
drag till riksorganisationer, kan vara en möjlighet över etniska gränser för 
organisationer som uppfyller bidragskraven, medan det för andra som inte 
uppfyller dessa krav kan vara ett hinder över etniska gränser. Exempelvis är 
samarbetet genom SIOS eller samrådet genom regeringens råd i sig (som 
organiseringsform) en möjlighet ”över” etniska gränser, medan det som har 
åstadkommits mellan deltagande organisationer som bidrar till fördjupade 
eller nya former av interetniska relationer i samhället kan tolkas som en möj-
lighet ”bortom” etniska gränser. 

Det finns exempel även på individnivå. Att komma kontakt i med andra 
representanter och skapa fördjupade eller nya relationer avgränsade med 
gemensamma organisatoriska intressen kan tolkas som en möjlighet ”över” 
etniska gränser, medan de goda relationerna mellan individer som inte slutar 
vid gemensamma organisatoriska intressen och fortsätter även utanför det 
formella representantskapet kan tolkas som en möjlighet ”bortom” etniska 
gränser på individnivå. 

Liknande resonemang kan föras även för övriga hinder vid, över och bor-
tom etniska gränser. Exempelvis när en minister säger att det kanske är ”lät-
tare” att lyssna på en namngiven stor och etablerad organisation jämfört med 
en relativt mindre organisation, kan det tolkas som en möjlighet ”vid” etnis-
ka gränser för den stora och etablerade organisationen och ett hinder ”vid” 
etniska gränser för den mindre organisationen i ett råd. Trots detta kan rådet 
ändå vara en möjlighet ”över” etniska gränser för båda organisationerna, det 
vill säga för både den stora och etablerade organisationen och den relativt 
mindre organisationen. 
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8. En jämförande analys 

 
 
 
 

Inse att ditt syfte är en fullt jämförande förståelse för sociala strukturer i ett världshi-

storiskt perspektiv, både tidigare och nu existerande. Inse att du för att genomföra det 

måste undvika den godtyckliga specialisering som våra akademiska institutioner od-

lar. Specialisera ditt arbete efter ämnet och framför allt efter problem av betydelse. Då 

du formulerar dessa problem och försöker lösa dem ska du inte tveka, utan sträva efter 

att kontinuerligt och fantasifullt utnyttja de perspektiv och material, idéer och meto-

der, du finner i alla insiktsfulla studier av människan och samhället. De är dina studier 

– de är en del av något som du är en del av. Låt ingen ta dem ifrån dig genom att an-

vända en förvirrad jargong och expertens pretentioner. (Mills 1997:207) 

 
 
 
 
I detta kapitel jämför jag, i det inledande citatets anda, delar av resultaten 
från mina fallstudier med resultat från ett urval av tidigare studier som, em-
piriskt eller teoretiskt, handlar om eller innehåller ämnen i samma, liknande 
eller närliggande fält eller forskningsfrågor. Med den jämförande analysen 
har jag varken ambitionen att täcka hela fältet av tidigare studier eller ambi-
tionen att proportionellt välja antalet studier under varje ämne. Jag har inte 
heller ambitionen att kritiskt granska resultaten från de utvalda studierna. 
Med den jämförande analysen har jag däremot ambitionen att ge en bredare 
mening åt den som kommer fram i mitt avhandlingsarbete genom att sätta 
mina resultat i relation till resultaten från andra studier.  

Förändring och kontinuitet i invandrarnas 
organisationsliv 

I en undersökning om förändringar i invandrarnas organisationsliv utvecklar 
Zig Layton-Henry en modell som jag anser vara lärorik i många avseenden. 
Enligt denna modell har invandrarorganisationer haft en hemlands- och 
gruppintern inriktning som dominerande i den första migrationsfasen (exem-
pelvis släktskaps- och landsortsföreningar, religiösa institutioner, avdelning-
ar av hemlandets politiska partier och organisationer; kulturella sammanslut-
ningar, egna skolor, till exempel språkskolor på lördagar, sociala klubbar och 
revolutionära oppositionsgrupper). I den andra fasen har en annan dimen-
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sion, deltagande i vistelselandets arenor, fått större betydelse för organisatio-
nernas aktiviteter (exempelvis egna rådgivningscenter, etniska arbetarföre-
ningar, yrkes- och näringslivsföreningar t.ex. etniska handelskammare, id-
rottsföreningar och finansinstitutioner). Den tredje fasen har karakteriserats 
av att vistelselandsrelaterade aktiviteter har fått en dominerande betydelse 
för organisationslivet bland invandrare (exempelvis rådgivande organ och 
byråer, förälder- och lärarföreningar, boende eller bostadsföreningar, hyres-
gästsföreningar, politiska partier och fackliga organisationer).404 

Det som är intressant med denna modell är att den har ambitionen att 
fånga in både den historiska och den sociala utvecklingen hos invandrar-
grupper genom deras organisationer. I relation till Layton-Henrys studie kan 
jag säga att det finns tydliga förändringar i invandrarnas organisationsliv 
även i den svenska kontexten. Exempelvis har invandrarorganisationer ge-
nomgått stora förändringar när det gäller mönster av och variation i aktivite-
ter och organisatoriska prioriteringar. Även om förändringarna har varierat 
från en organisation till en annan har det funnits en utveckling från hem-
lands- och grupporientering till en orientering mot det land man har bosatt 
sig i, samt från en fokus på ”röst” till en fokus på ”service”. Utbredningen av 
”service” i form av projekt är mycket tydlig hos en hel del organisationer. 
Speciellt är denna utveckling från ”röst” till ”service” inte unik för invand-
rarorganisationer. Studier av den svenska ideella sektorn visar att en sådan 
utveckling slog igenom i början av 2000-talet405 och det har också kopplingar 
till storleken hos den offentliga sektorns resurser till socialt arbete.406 

Invandrares delaktighet i vistelselandets föreningsliv407 och invandraror-
ganisationernas aktiviteter, som anses vara integrationsinriktade, har ökat 
medan hemlandsinriktade aktiviteter har minskat.408 Sverigespecifika organi-
sationer har också förändrats under tiden. Särskilt hos politiska partier och 
fackföreningar kan man se en del viktiga förändringar när det gäller mobili-
sering och representation av invandrare, även om det fortfarande råder tydli-
ga brister.409 

                               
404 Layton-Henry 1990:103. 
405 Wijkström & Einarsson 2006:75. 
406 Karin Helmersson Bergmark skriver exempelvis att i tider av ekonomisk expansion kan 
”idéer och ideologier från framgångsrika gräsrotsrörelser inkorporeras i den offentliga sek-
torns arbete”, medan i tider med minskade resurser, kan man få en utveckling där man, för att 
spara pengar, ”tenderar att minska den offentliga verksamheten och litar till självhjälpsrörel-
ser och andra frivilliga och privata initiativ för socialt arbete” (Helmersson Bergmark 
1995:117). 
407 Nelander & Goding 2003:3–5 och Persson 2003, tabell 3.2.  
408 Dahlstedt 2003:62–68. Denna förändring skiljer sig mellan olika organisationer; se exem-
pelvis Emami 2003 och Pooya 1999 för förändringar i aktiviteter hos Iranska riksförbundet, 
Rodisson 2000 hos Kurdiska riksförbundet och Deniz 1999 hos assyriska/syrianska förening-
ar.  
409 Se exempelvis Dahlstedt 2005 för brister i delaktighet hos politiska partier och Mulinari & 
Neergaard 2004 och Neergaard 2002 för brister i delaktighet hos fackföreningsrörelsen.  
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Det som däremot är problematiskt med dessa faser i relation till förhål-
landena i Sverige är att en strikt tolkning av fas tre kan innebära assimilato-
riska tendenser i invandrarnas organisationsliv när dels det organisatoriska 
materialet som jag har haft tillgång till, dels en del andra undersökningar, 
bland annat Inge Dahlstedts studie som jag presenterar nedan410, visar att den 
gruppinterna inriktningen fortfarande är en grundläggande organisatorisk 
orientering hos invandrarorganisationer. 

Dahlstedts studie som, efter Henry Bäcks studie från 1983, är den andra 
mest omfattande studien om invandrarorganisationer i Sverige visar att den 
stora delen av förbundens verksamheter, som visas i bilaga 4, kan klassifice-
ras som kulturell. Nästa stora funktion som verksamheterna fyller är integra-
tion, medan den politiska och den hemlandsrelaterade funktionen är något 
mindre förekommande. Dahlstedts resultat pekar i stort på att förbunden 
spelar en relativt liten roll som politiska organisationer (med tanke på de 
politiska förhållandena i Sverige), det vill säga som ”etniska intresseorgani-
sationer”, vilket anses ha paralleller med tidigare studier.411 Verksamheter 
som har en kulturell funktion är dominerande även i de lokala föreningarna i 
Malmö som Dahlstedt har undersökt i samma studie. Aktiviteter som har en 
integrationsfunktion är också vanligt förekommande. Även om riksförbun-
den i högre utsträckning har en politisk funktion än de lokala föreningarna, 
har både riksförbunden och de lokala föreningarna i det stora hela en margi-
nell politisk funktion.412 

Om man, enligt Dahlstedt, utgår från att invandrare som integreras i det 
svenska samhället ska ha möjlighet att bevara sin kultur och sina traditioner 
kan organisationerna spela en nyckelroll i integrationsprocessen. Men det är, 
enligt Dahlstedt, en något ”osäker iakttagelse” eftersom vi inte vet något om 
de personer som väljer att inte bli medlemmar i sådana organisationer. Dahl-
stedt nämner därmed att organisationers roll i integrationsprocessen också 
beror på vad man menar med integration. Men vi kan, enligt Dahlstedt, uttala 
oss med ”större säkerhet” om att dessa organisationer har rollen som bilda-
re/utbildare genom att flitigt anordna kurser, studiecirklar och föreläsningar. 
På detta sätt spelar organisationerna en viktig roll både när det gäller för-
medlandet av kunskap som är kopplad till Sverige och kunskap som är kopp-
lad till den egna etniska eller nationella gruppen.413 

Som jag redogör för ovan visar Dahlstedts studie att, även om aktiviteter 
med integrationsinriktning har ökat genom åren, aktiviteter som har en kultu-
rell funktion fortfarande är dominerande hos invandrarorganisationer, vilket 

                               
410 Exempelvis visar Winborgs studie om invandrarföreningar i Stockholm (Winborg 
1999:71) och Emamis studie om Iranska riksförbundet (Emami 2003:80–100) också tydligt att 
aktiviteter som handlar om att bevara och utveckla kulturer och kulturella identiteter fortfa-
rande är dominerande hos invandrarorganisationerna. 
411 Dahlstedt 2003:68. 
412 Dahlstedt 2003:68. 
413 Dahlstedt 2003:91. 
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kan tas som ett starkt argument mot att använda faser som i Layton-Henrys 
modell. Som ett alternativ till användning av faser, presenterar jag, i nästa 
kapitel, en tredimensionell modell som jag anser kan bidra till fördjupade 
kunskaper om förändring och kontinuitet i invandrarnas organisatoriska liv i 
den svenska kontexten.  

Relationer i och genom metaorganisationer 

I sin studie om Kommunförbundet, Industriförbundet och EU som metaor-
ganisationer skiljer Göran Ahrne och Nils Brunsson mellan tre former av 
formell organisation: staten, företaget och föreningen, vilka i sin tur kan 
sammansluta sig i ”överorganisationer” som de kallar metaorganisationer, 
det vill säga organisationer av organisationer. Vidare skriver de att överor-
ganisation kan, liksom former av formell organisation, anta någon av dessa 
former, det vill säga en överorganisation kan vara en förening, en stat eller 
ett företag. 414 

Enligt Ahrnes och Brunssons studie bör metaorganisationer förstås som 
en form av organisationer och det som skiljer dessa organisationer från andra 
organisationer är medlemmarnas karaktär. Vad gäller motiven bakom bil-
dande av metaorganisationer skiljer Ahrne och Brunsson mellan motivet att 
man vill skapa ökade möjligheter till interaktion mellan medlemsorganisa-
tioner och motivet att man tillsammans med vissa andra organisationer vill 
skapa en gemensam bild utåt, att man vill framföra gemensamma budskap 
till eller krav på omvärlden eller att man vill skapa ett skydd mot omvärldens 
inblandning i den gemensamma verksamheten.415 

Spänningarna mellan enskilda organisationernas autonomi och auktorite-
ten i en metaorganisation, mellan skillnader i medlemsorganisationers stor-
lek, mellan skillnader i resurser, mellan den svaga auktoriteten över med-
lemmar och ledarskap jämfört med enskilda organisationer anses, enligt 
Ahrnes och Brunssons studie, ha betydelse för förverkligande av de motiv 
som metaorganisationen har.416 

Syfteformuleringar för SIOS och dess föregångare FIOS visar att motiven 
för överorganisation, som Ahrne och Brunsson resonerar kring, stämmer 
överens med samarbetet mellan etniska organisationer. De ovannämnda 
spänningspunkterna i Ahrnes och Brunssons studie kan vara de aspekter som 
bäddar för hinder för mer kraftfulla intressekonstellationer genom SIOS. En 
intressant fråga här är om medlemsorganisationer vill ha en kraftfull intres-
sekonstellation. Utifrån mina observationer och övriga intryck från fältet kan 
jag säga att viljan för en kraftfull intressekonstellation över etniska gränser 

                               
414 Ahrne & Brunsson 2001:3. 
415 Ahrne & Brunsson 2001:36–37. 
416 Ahrne & Brunsson 2001:37–38.  
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varierar mellan olika medlemsorganisationer. Exempelvis en organisation 
som är etablerad, har tillräckligt stora resurser och större handlingsutrymme 
har, som USA:s medlemskap i FN, inte samma behov eller kanske samma 
vilja till en intressekonstellation på allas villkor jämfört med en annan orga-
nisation som är mindre etablerad och söker stöd av andra för optimering av 
resurser, organisatorisk överlevnad eller legitimitet. 

Samarbetets utveckling genom SIOS och dess föregångare sedan 1972 vi-
sar en förändring från ett mer informellt samarbete till ett formellt samarbete 
i organisationsform. I detta avseende anser jag att Charles L. Mulfords och 
David L. Rogers diskussion om samarbete och koordination mellan organi-
sationer är intressant att titta på. Mulford och Rogers skiljer först mellan 
samarbete (cooperation) och koordination (coordination) där samarbete be-
gränsas bland annat till överenskommelser i enstaka fall som saknar formella 
regler, medan koordination innebär bland annat mer eller mindre formella 
regler och en del vertikala och horisontella länkar.417 

Därefter skiljer Mulford och Rogers mellan koordinationsstrategier som 
gemensam reglering (mutual adjustment), allians (alliance) och bolag (cor-
porate). Vidare jämför Mulford och Rogers dessa strategier genom fokus, 
aktörer, formalisering, resurser, makt, kontroll och mål. Enligt denna jämfö-
relse karakteriseras strategin gemensam reglering av enskild organisation 
eller dess klienter i fokus, professionella som aktörer, formalisering med få 
regler, få förbundna resurser, decentraliserad makt, betoning på informella 
normer och förmåner för organisationer och primär fokus på organisationers 
mål, medan strategin bolag karakteriseras av ett interorganisatoriskt system i 
fokus, administratörer som aktörer, hög formalisering, hög resursförbindelse, 
centraliserad makt, reglering som visar betoning på kollektiva intressen och 
betoning på kollektiva mål. Strategin allians hamnar mittemellan dessa två 
strategier. Enligt denna strategi har man fokus både på enskild organisation 
och på interorganisatoriska system, både på enskilt organisatoriska mål och 
på kollektiva mål. Administratörer och professionella som aktörer, gemen-
samma regler, förhandlingar om resurser, flexibiliteten kring centralisering, 
rätten för den slutgiltiga ratificeringen hos medlemsorganisationer är några 
andra kännetecken för strategin allians.418 

Fallstudien om SIOS visar att speciellt samarbetet genom SIOS:s före-
gångare FIOS och i den tidiga perioden av SIOS har paralleller med det som 
Mulford och Rogers kallar ”cooperation”, medan samarbetet i den senare 
perioden av och i dagens SIOS, speciellt sedan SIOS förvandlades till en 
formell organisation år 1989, kan kallas ”alliance” i termer av Mulfords och 
Rogers modell, även om det fortfarande finns tydliga inslag av strategin 
”mutual adjustment” i samarbetets verksamheter. Speciellt under vissa dis-
kussioner där organisationer insisterar i sina organisatoriska ståndpunkter 

                               
417 Mulford & Rogers :1982:11–17.  
418 Mulford & Rogers :1982:17–26. 



 182

och upplever hot eller inskränkning i sin organisatoriska integritet är tenden-
sen till ”mutual adjustment” mycket tydlig.  I en av mina observationer där 
man diskuterade jämställdhetsplanen för SIOS var tendensen ”mutual ad-
justment” mycket tydlig hos de flesta representanter för medlemsorganisa-
tionerna. På grund av att SIOS dels inte hade tydliga gemensamma regler, 
dels en del helt skilda tolkningar om existerande gemensamma regler, tog 
det lång tid att hitta en mellanväg för att överbrygga gapet mellan helt skilda 
uppfattningar om jämställdhetsplanen. 

I sin nätverksanalys av två folkrörelseorganisationers (den lokala före-
ningen Husby Värn inom IOGT419 och Hållsta socialdemokratiska arbetar-
kommun) maktpotential i ett lokalpolitiskt system jämför Rickard Sandell 
dessa organisationers delaktighet i beslutsprocesser vid politiska nämnder 
såsom Kommunalnämnden, Pensionsnämnden, Valnämnden samt Taxe-
rings/Övriga nämnden under perioden 1915–1928420, vilka jag anser vara en 
form av metaorganisationer. Organisationers centralitet baseras på inbördes 
styrelserepresentation organisationernas emellan och ju högre centralitet, 
desto större är sannolikheten att aktören kan genomdriva sin vilja oavsett 
andra aktörers vilja eller åsikt, enligt Sandell. Sandells antagande är att aktö-
rernas maktpotential är bestämd av den struktur av relationer som länkar 
(både direkta och indirekta länkar) samman aktörerna. Detta antagande får 
stöd i Sandells studie att Arbetarkommunen med sin koppling till IOGT och 
IOGT med sin koppling till Arbetarkommunen kunde påverka beslutsproces-
serna även när de inte direkt var med i politiska nämnder.421 

I relation till denna maktpotential genom centralitet i nätverk visar mina 
första två fallstudier att både direkta och indirekta länkar mellan aktörer 
bidrar till aktörernas maktpotential. Exempelvis har en del ursprungslandsin-
riktade politiska organisationer haft maktpotential genom sina direkta och 
indirekta länkar till etniska- och transetniska invandrarorganisationer som 
formellt ansetts vara ”politiskt och religiöst obundna”. SIOS genom sina 
enskilda medlemmar och svenska politiska partier genom sina direkta och 
indirekta kopplingar till etniska- och transetniska invandrarorganisationer 
har exempelvis haft möjligheter till inflytande i en del områden, vilket be-
kräftar inbördes representationens betydelse för aktörernas maktpotentialer. 

Som i fallet med SIOS har exempelvis både organisationernas storlek och 
ledarnas kompetens haft betydelse för inflytandet över dagordningen och det 
kan kopplas till aktörernas maktpotential som en funktion av deras centralitet 
i nätverk där olika aktörer interagerar med varandra. Betydelsen av finska 
och jugoslaviska organisationers storlek, samt turkiska, grekiska och portu-
gisiska organisationers ”karismatiska” och ”kompetenta” ledare nämns som 
en maktaspekt av några intervjuade personer. Om större organisationers in-

                               
419 IOGT är förkortningen av ”Independent Order of Good Templars”. 
420 Sandell 1995:11–13. 
421 Sandell 1995:21–22. 
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flytande säger en intervjuperson att ”större organisationer har intresse för 
fler frågor och på det sättet kanske bevakar fler frågor och medverkar i fler 
beslut” vilket kan vara en av förklaringarna bakom stora organisationers 
makt- och inflytandepotential. Om betydelsen av organisationers storlek och 
etablering för inflytande säger en del intervjuade personer att man lyssnar 
och ger mer uppmärksamhet när en representant för en relativt stor och eta-
blerad organisation pratar.        

Differentierade vägar till makt och inflytande 

I sin undersökning om rådgivande institutioner för och med invandrare i åtta 
europiska länder (bl.a. Sverige) identifierar Owe Andersen fem grund-
läggande positioner. Två av dem är positioner mot rådgivande institutioner 
för att för det första ger dessa institutioner ”invandrare för mycket inflytan-
de”, för det andra hindrar de ”invandrarnas oberoende politiska aktivitet”. 
De övriga tre positionerna handlar om positiva inställningar till rådgivande 
institutioner: för det första är dessa institutioner ”alternativ till rösträtt”, för 
det andra en ”användbar kanal” för invandraropinion och för det tredje ett 
”första steg mot politiska rättigheter”.422 

Bakom en av de två motpositionerna (att de ger ”invandrare för mycket 
inflytande”), vilken ibland företräds av den politiska högern, finns det ett 
exkluderande förhållningssätt, oavsett om det explicit sägs eller inte. I den 
andra motpositionen uppfattas dessa institutioner som en ”gåva” utan något 
verkligt värde och rådgivande institutioner bidrar till kooptering av invandra-
res krav och förhindrar etablering av oberoende organisationer och genuina 
politiska aktiviteter. Enligt denna position är dessa organ en form av ”buf-
fert” för att kväva invandrarnas krav eller avleda dem från centrala arenor för 
politiskt beslutsfattande. Representanter för olika invandrargrupper kopplas 
till institutioner som är finansierade och kontrollerade av myndigheter, och 
de avleds på så vis från direkt politiskt handlande till samråd och andra indi-
rekta former av politisk aktivitet. Vid avsaknad av rösträtt har dessa institu-
tioner haft betydelse för invandrargruppers inflytande, enligt en av de tre 
positioner som präglas av en positiv inställning som kallas ”för”. Särskilt har 
denna aspekt betydelse i länder som lägger stor vikt vid delaktighet för dem 
som saknar rösträtt. Att kunna använda dessa organ som en kanal för opini-
onsbildning utgör den andra ”för”-positionen. Här lägger man inte lika stor 
vikt vid om man har rösträtt eller inte. Då blir det viktigare att kunna göra 
sig hörd och få gehör för sina krav och önskemål. I vissa sammanhang kan 
samrådsinstitutionerna användas tills man får rösträtt (den tredje ”för”-
positionen) vilket innebär att de kan ha tillfällig karaktär.423 

                               
422 Se Andersen 1990:103 för en sammanställning av dessa positioner. 
423 Andersen 1990:103. 
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När jag, utifrån resultatet från fallstudien om regeringens råd och från öv-
rigt fältarbete, tolkar rådets inrättande och utveckling i relation till de tidiga-
re nämnda positionerna gentemot rådgivande institutioner, kan jag säga att 
den första ”mot”-positionen (att rådgivande institutioner ger invandrare för 
mycket inflytande) med visst förbehåll kan uteslutas i den svenska kontexten 
eftersom den inte har varit så explicit. Som jag skriver om i avsnittet om 
uppkomsten av regeringens råd kan Moderata samlingspartiets ställningsta-
gande vid inrättandet av rådet dock ha vissa inslag som kan relateras till den 
första ”mot”-positionen, men i övrigt har denna position inte funnits eller 
uttalats så explicit i Sverige som i vissa andra europeiska länder. Men de 
övriga positionerna har haft relevans för den svenska kontexten sedan 1975, 
även om de har förekommit på olika nivåer. 

I sin undersökning om förändringar i den korporativa organisationsprin-
cipen och effekter av demontering av intresseorganisationernas styrelsere-
presentation i arbetsmarknadsverket sedan 1992 skiljer Bo Rothstein och 
Jonas Bergström mellan det formella och det reella inflytandet med tanke på 
organisationers inflytande i de rådgivande nämnderna på AMS och länsar-
betsnämnderna både på central och på regional nivå.424 

Genom att jämföra de nya rådgivande nämnderna med den tidigare repre-
sentationen i styrelserna identifierar Rothstein och Bergström två huvudlin-
jer i arbetsmarknadsparternas roll i de rådgivande nämnderna. För det första 
hade parternas inflytande över arbetsmarknadspolitikens implementering 
blivit mindre jämfört med de tidigare styrelserna, även om förändringarna 
skiljer sig mellan de olika rådgivande nämnderna. Eftersom man inte fattar 
definitiva beslut och det är länsarbetsdirektörerna som avgör ledamöternas 
inverkan på besluten, har ledamöterna svårt att se resultatet av sin påverkan. 
För det andra tappade arbetsmarknadsparternas deltagande en del av sin sta-
tus i och med överflyttningen från styrelserna till rådgivande nämnderna. Det 
kopplas till dels skillnaden mellan att fatta beslut och att ge råd, dels att man 
inte behövde vara överens eller skapa långsiktigt hållbara majoriteter när 
man inte fattade några beslut. Enligt Rothstein och Bergström stärkte de nya 
rådgivande nämnderna förvaltningssidan, eftersom det var lättare att gå emot 
oeniga parter, och förankringen för arbetsmarknadspolitiken hos organisa-
tionerna blev sämre.425 

Rothstein och Bergström nämner vidare att dessa rådgivande nämnder 
ändå har en viss betydelse för arbetsmarknadens organisationer och de liknar 
mer ett slags institutionaliserad lobbying än korporatism. För det första ger 
de rådgivande nämnderna en monopoliserad och ständigt återkommande 
möjlighet att framföra sina åsikter till förvaltningen. För det andra säkerstäl-

                               
424 Rothstein & Bergström 1999:109–110. 
425 Rothstein & Bergström 1999:128. 
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ler dessa nämnder organisationernas tillgång till färsk information direkt från 
förvaltningen.426 

Det som Rothstein och Bergström skriver om det formella och det reella 
inflytandet av deltagande organisationer i rådgivande nämnder har tydliga 
paralleller med vad fallstudien av regeringens råd visar. Att vara rådgivande 
organ i sig begränsar organisationernas möjligheter till inflytande och ökar 
myndigheternas handlingsutrymme kring vad som skall tas med i besluten 
efteråt. Det var ett av de upplevda problemen som representanterna för in-
vandrarorganisationerna nämnde i intervjuerna om huruvida de ansvariga 
från statens sida förde vidare synpunkter och råd upp på departementsnivå 
eller inte. Att kunna framföra sina åsikter till det ansvariga departementet, 
”känna av vart vindarna blåser” och få information om planerad lagstiftning, 
pågående utredningar och tänkta eller förberedda beslut, som framkommer i 
fallstudien av regeringens råd, är några av de resultat som är parallella med 
dem i de rådgivande nämnderna som Rothstein och Bergström undersökte. 
Här kan man också konstatera att arbetsmarknadsparterna i de rådgivande 
nämnderna har roller som förhandlingspartner i sitt respektive område, vilket 
är en viktig skillnad som bör tas hänsyn till vad gäller parternas formella och 
reella inflytande vid de rådgivande nämnderna respektive regeringens råd. 

I sin undersökning om aspekter bakom möjligheter till tillträde till mak-
tens rum med tanke på tre miljöpolitiska beslutsprocesser (hållbar utveckling 
i fjällen, producentansvar i bilbranschen och lag om kärnkraftens avveck-
ling) drar Marie Uhrwing några centrala slutsatser som hon anser vara vikti-
ga för tillträdesmöjligheter. 

En av slutsatserna är att aktiviteter såsom skrivelser, remissyttranden 
(både inbjudna och på eget initiativ sända) och uppvaktningar i hög grad 
präglas av slentrian och har en utpräglat symbolisk karaktär och inte leder 
särskilt långt in i maktens rum. En annan slutsats är att intresseorganisatio-
nernas resurser spelar stor roll. Antal anställda och medlemmar är de två 
aspekter som Uhrwing fokuserar på inom ramen för resurser. Resultaten 
visar att antalet anställda inom organisationer är den viktigaste resursen för 
att få goda tillträdesmöjligheter vid de flesta tillfällena. Anställda kan an-
vända sin tid för att leva upp till de krav (att leverera sakkunskaper om den 
fråga som behandlas, att ha förmågan att anpassa sina verksamheter efter 
politikernas och tjänstemännens arbete och att politiker och tjänstemän kän-
ner personligt förtroende för en viss organisationsföreträdare) som ställs av 
politiker och tjänstemän för att en organisation ska få goda tillträdesmöjlig-
heter. Med tanke på antalet medlemmar som organisatorisk resurs visar 
Uhrwings undersökning att det finns vissa tendenser till överväganden för 
röstmaximering bakom politikernas beslut om vilka som skulle få tillträde. 
Uhrwings undersökning visar också att även organisationer som är domine-
rande inom sitt område vid vissa tillfällen har haft bättre tillträdesmöjligheter 
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än andra organisationer. Uhrwing skiljer mellan två olika typer av förank-
ringsprocesser; legitimitet genom funktionell representation (i utredningsvä-
sendet och olika former för tillträde långt in i maktens rum) och legitimititet 
genom bredd (i form av referensgrupper, hearings, remisser och vissa infor-
mella kontakter). Producentorganisationer gynnades enbart när det gällde 
producentansvar i bilbranschen, men övrigt fanns det ingen skillnad. Uhr-
wing har inte konstaterat ideologiska hinder när det gäller icke-etablerade 
organisationers sämre tillträdesmöjligheter, men ideologisk närhet i betydel-
sen partiideologi påverkar frekvensen i de informella kontakterna med poli-
tikerna. En annan viktig slutsats från Uhrwings studie är att ju längre in i 
maktens rum en organisation vill komma, desto trängre blir portarna genom 
de direkta eller indirekta krav som ställs på att organisationerna ska ha egen-
skaper för att få komma in.427 

Resultaten från min fallstudie om samrådet mellan staten och invandrar-
nas riksorganisationer visar en del paralleller med Uhrwings resultat. Sym-
boliken i remissyttrande- och uppvaktningsprocesser (i form av att fortsätta 
med dessa i decennier även om man inte vet vad det har lett till), betydelsen 
av antal anställda (eller anställd kanslipersonal hos vissa organisationer) och 
medlemmar för inflytande, att ha representationsdominans (att vara enda 
organisation eller att av myndigheter vara den enda ”erkända” eller ”legiti-
merade” organisationen vid existensen av flera organisationer inom en och 
samma grupp) och därmed bidra till legitimering av politiska beslut, betydel-
sen av den partiideologiska närheten för informella kontakter är exempel på 
sådana paralleller. I en högt uppsatt tjänstemans uttalande om svårigheter 
med samråd när regeringen ”vill hålla politiken för sig själv medan man 
formulerar den” kan man se också att det är, som Uhrwing skriver, ”trängre 
portar” när tillträdandet är betydelsefullt för beslutsprocesser. 

Relationer under asymmetriska förutsättningar 

I sin undersökning om invandraroranisationer och deras relationer med sta-
ten diskuterar Carl-Ulrik Schierup uppkomst och utbredning av invandraror-
ganisationer och dess konsekvenser i relation till invandrar- och minoritets-
politiken från 1975. Enligt Schierup har invandrares autentiska sociala hand-
lande kommit att förkvävas eller åtminstone starkt begränsas till följd av en 
alldeles specifik koppling mellan radikala etniska anspråk (exempelvis fins-
ka invandrares krav på kulturell autonomi på 1970-talet) och en upplyst, 
vänsterorienterad och teknokratisk byråkratis institutionella praktik. Finansi-

                               
427 Uhrwing 2001:240–251. Magnus Boströms undersökning om miljöorganisationer visar 
också att storlek och symboliskt kapital (kännedom och förtroende) har stor betydelse och ger 
kontinuerligt möjligheter för etablerade miljöorganisationer, medan det för mindre och nya 
organisationer blir svårt att ”slå sig fram på den statliga och politiska arenan” (Boström 
2001:231). 
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ellt beroende är en av de centrala aspekterna angående denna byråkratisering 
och institutionalisering, enligt Schierup, och ”ett statligt ekonomiskt bidrags-
system för invandrarorganisationer på basis av snäv etnisk avgränsning” 
antas ha tillämpats av ”en strikt övervakande byråkrati inom ramen för kor-
porativistisk orientering”, där ”transetnisk kommunikation och politisk mo-
bilisering kring olika krav i påtagligt hög grad elimineras”.428  ”Byråkratise-
ring” och ”institutionalisering” av svenska folkrörelser, vilket antas ha lett 
till kooptering av ledarskap, transformering av anspråk, anpassning av stra-
tegier och integrering av intressekamp inom ramen för statliga institutioners 
praxis429 diskuteras också av Schierup i fråga om ”den byråkratiska strukture-
ringen av invandrarorganisationerna och de etniska minoriteternas politiska 
marginalitet” som anses ha en tendens att ”blockera formuleringen och arti-
kuleringen av invandrarnas politiska anspråk”430. 

Schierup skriver vidare att svensk kulturpluralism kan sägas innebära dels 
standardisering och assimilation, dels etnicering. En av konsekvenserna av 
etnicering är, enligt Schierup, att vägen till inflytande nästan uteslutande går 
genom de konventionella organisatoriska karriärvägarna och de som i reali-
teten fått en ställning inom existerande politiska system har, parallellt med 
en kooptering, förlorat den levande kontakten med sina egna grupper. Schie-
rup påpekar också att invandrarnas egna organisationer i allmänhet inte hel-
ler har kunnat utveckla ”genuina politiska påtryckningsgrupper” till effektivt 
stöd för de politiker som visat sig vara intresserade av att driva invandrarfrå-
gor. Schierup ser vissa öppningar i korporatismens upplösning och uppmärk-
sammar nya typer av sociala rörelser på gräsrotsnivån och transetniska poli-
tiska forum som SIOS och övriga lokala transetniska sammanslutningar.431 

Den ständiga kontrollen och styrningen som staten har över organisatio-
ner genom bland annat bidrag och organisatorisk legitimitet nämndes av en 
del intervjupersoner som inte hade ledande positioner vid intervjutillfällena. 
När man tittar på de krav som har ställts för att få statligt bidrag genom åren 
i befintliga dokument är kontroll och styrning uppenbar på en viss nivå. I 
”förslag” och ”råd” för stadgar till vad organisationerna skall syssla med för 
att exempelvis få verksamhetsbidrag kan man se en återkommande vilja för 
kontroll och styrning som kan ha lett till en del konsekvenser som Schierup 
nämner, men det behöver nödvändigtvis inte alltid vara negativt. Speciellt 
när organisationer drabbas av interna konflikter, kan en viss kontroll och 
styrning även ha positiva effekter på respektive organisations överlevnad. 

Den etnicering som Schierup resonerar kring har varit ett faktum i fallet 
med invandrarnas egen organisering. Men de transetniska organiseringar 

                               
428 Schierup 1991:5. För möjligheter (exempelvis att en frivillig organisation besitter ett för-
troendekapital som kan utjämna dess beroende till kommun eller stat) att vara ”oberoende” 
även under finansiellt beroende, se exempelvis Olsson 1998:32–33. 
429 Schierup 1991:6. 
430 Schierup 1991:7. 
431 Schierup 1991:12–20. 
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som Schierup ser öppningar i har inte blivit mer handlingskraftiga genom 
tiden. Exemplet med SIOS visar att även sådana transetniska organisationer 
kan hamna i ett läge där kontroll och styrning kan vara ett faktum, även om 
denna kontroll och styrning kan förekomma mest informellt eller genom 
medlemsorganisationer, förutom det som förekommer genom formella krav 
på projektbidrag. 

I sin studie av Iranska riksförbundet och dess medlemsorganisationer 
skriver Abbas Emami att det utmärkande draget för staten inte har varit att 
reglera, kontrollera eller motarbeta frivilligorganisationer, utan att samarbeta 
med dem och detta samarbete har kännetecknat terrängförhållandena parter-
na emellan.432 

Enligt Emami finns det inte något belägg i hans datamaterial för att säga 
att kommunens/statens förhållningssätt skulle ha fått föreningars självstän-
dighet att erodera. Det som händer i relationerna är signaler för nya gräns-
dragningar (exempelvis införande av företagsliknande styrformer såsom 
projekt, köpa/sälja-systemet och entreprenad) mellan parternas maktsfärer 
och det kan leda till förändring av terrängförhållandena, enligt Emami. 
Emami skriver vidare att än så länge och i stort sett är balansen bibehållen 
och det är för tidigt att tala om en förändring av terrängförhållandena till 
frivilligorganisationernas nackdel. Emamis sammantagna intryck är att det i 
första hand är interna processer inom de frivilligorganisationerna som påver-
kar hur verksamheten skall utformas och risken för förändringar i terräng-
förhållandena kan uppstå om kontraktering sprider sig till hela landskapet. I 
så fall kommer invandrarorganisationer att vara bland de sista som går in i 
denna relation, eftersom det är svårt att på ett meningsfullt sätt kontraktera 
många av de aktiviteter dessa organisationer sysslar med förutom organisa-
tionernas bristande administrativa resurser, enligt Emamis slutsatser från 
studien av Iranska riksförbundet och dess medlemsorganisationer.433 

Som en del aktörers upplevelser och erfarenheter i min fallstudie om sam-
rådet visar, jämfört med Emamis slutsatser ovan, är relationer under asym-
metriska förutsättningar konfliktfyllda och risken för hinder för de underord-
nade parterna är stor. Resultaten visar också att det finns tydliga inslag av 
styrning i form av reglering och kontroll från statens sida genom att vid be-
hov använda asymmetriska inflytandemöjligheter vilka är en del av terräng-
förhållandena, trots att det finns en hel del problem som kan relateras till 
organisationsinterna förhållanden. Här skiljer sig mina slutsatser från Ema-
mis. Men när det gäller organisationsinterna processers betydelse för det som 
pågår i fältet, har vi en viss likhet i betoningen på dessa processers betydelse, 
även om omfånget av denna betydelse skiljer sig i våra resultat. 

Utifrån resultaten från sina fyra fallstudier av samarbetsformer för frivil-
liga instanser i äldreomsorg och väghållning skriver Elisabet Lindberg att det 
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finns en tydlig asymmetrisk beroenderelation mellan å ena sidan grupperna 
och å andra sidan kommunerna respektive Vägverkets lokala/regionala orga-
nisationer. Enligt Lindberg kännetecknas gruppernas beroende av samliga tre 
aspekter resursberoendeperspektivet lyfter fram som faktorer vilka ökar be-
roendet. För det första var de kommunala och statliga resurserna avgörande 
för gruppernas verksamhet. För det andra hade kommunerna och vägverks-
organisationerna omfattande kontroll över hur deras resurser kunde fördelas 
och användas. För det tredje var det svårt för grupperna att få tillgång till de 
aktuella resurserna på något annat sätt än genom dessa organisationer. Denna 
obalans i relationerna medförde, enligt Lindberg, att grupperna i stor ut-
sträckning hade att anpassa sig till de villkor som kommunerna och Vägver-
kets lokala/regionala organisationer satte upp för att medverka i de studerade 
samarbetsprojekten. Denna asymmetriska beroenderelation varierar, enligt 
Lindbergs slutsatser, och i detta avseende finns det intressanta skillnader 
mellan de undersökta fallen, exempelvis i ett av fallen blev beroenderelatio-
nen mer ömsesidig och asymmetrin mindre uttalad, medan processen i ett 
annat av fallen präglades av den mest enkelriktade beroenderelationen.434 

Om gruppernas möjligheter till att påverka kommunernas handlande un-
der asymmetriska beroenderelationer skriver Lindberg att de måste ses som 
betydligt mer begränsade, men det finns intressanta skillnader mellan fallen. 
Lindberg jämför två fall där grupperna har olika förutsättningar för inflytan-
de gentemot kommunerna på grund av kommunernas varierande behov av 
verksamheten i fråga. Men de avtal som kom att reglera respektive samarbe-
te visar att den ena kommunen fick större kontroll- och styrningsmöjligheter 
över den verksamhet där den grupp som haft bättre förutsättningar för att stå 
emot olika styrningsförsök var samarbetspartner, jämfört med det andra fal-
let där gruppen hade sämre förutsättningar. Detta utslag kopplas av Lindberg 
till kommunernas olika bedömningar av behovet att kontrollera samarbetet, 
snarare än de möjligheter som grupperna hade att parera olika kontrollför-
sök. Lindberg påpekar en del andra procedurella, individuella och kontextu-
ella aspekter som kan ha haft betydelse för skillnader mellan de två fallen.435 

Att asymmetriska beroendeförhållanden inte kan tas för givet och det kan 
finnas möjligheter för de underordnade att påverka relationerna är en av de 
paralleller som mina slutsatser (från fallet om samråd) har med Lindbergs 
slutsatser. En annan likhet med Lindbergs slutsatser är att förutsättningar för 
påverkan inte nödvändigtvis betyder att förutsättningarna används i prakti-
ken. Det är som att skilja mellan maktpotential och maktutövning, där all 
maktpotential inte nödvändigtvis behöver användas vid maktutövning. En 
tredje likhet är att individuella (exempelvis i form av ledarskap), procedurel-
la (exempelvis i form av legitimering) eller kontextuella aspekter (exempel-
vis kontexter som relationerna skapas, återskapas och transformeras i) kan ha 
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betydelse för det som försiggår i praktiken under asymmetriska förutsätt-
ningar.        

Inkludering och exkludering inom organisationer 

I sin undersökning om partilivet i Sverige identifierar Magnus Dahlstedt tre 
former av politisk uteslutning. Den första visar sig genom spelregler och 
konventioner som reglerar partilivet. Även om de anses gälla för alla, anser 
Dahlstedt att de kan ha en bestämd ideologisk undertext genom att de vilar 
på i allra högsta grad färgade bedömningsgrunder om vilka som är respekti-
ve inte är lämpade eller acceptabla. Den andra utestängningsformen visar sig 
genom tillgång till kontakter och nätverk inom partierna. Utan ett välutveck-
lat nätverk av kontakter är det svårt att hävda sig i den konkurrens som råder 
inom partierna, enligt Dahlstedt. Eftersom personer med utländsk bakgrund i 
regel saknar samma välutvecklade nätverk av kontakter som infödda, ham-
nar de i underläge och nätverkandet är exempelvis avgörande vid partiernas 
interna nomineringsförfarande, skriver Dahlstedt. En samling utpekande, 
stereotypa representationer av de Andra, som vid olika tillfällen får legitime-
ra en behandling av dem som främmande utgör den tredje utestängningsfor-
men, enligt Dahlstedt. Det som är karakteriserande för denna utestängning är 
att det sällan rör sig om öppna konflikter eller om tydligt formulerade, för-
domsfulla tankemönster, utan oftare om något som sägs i förbigående, utan 
att följas upp och konkretiseras, antydningar som kan vara svåra att fånga 
upp och sätta fingret på precis när de sagts, men som med tiden staplas på 
varandra och bildar ett större känslo- och tankemönster som kan väcka obe-
hag hos enskilda representanter.436 

Dessa tre uteslutningsformer i det partipolitiska livet bekräftas också av 
resultatet från min fallstudie om delaktighet i partierna. Exempelvis kan 
intervjuuttalanden om varför Ardalan Shakerabi har ”betalat notan” för bi-
dragsfusket på SSU kopplas till spelreglernas eller konventionernas betydel-
se för människor med olika bakgrund. Nätverkens betydelse för avancemang 
och nomineringar inom partier påpekas i fler intervjuer även om man har 
varierande argument för bristande nätverkskontakter. Upplevelser av hur 
man skiljer mellan personer med utländsk bakgrund (exempelvis om man 
kommer från ett europeiskt eller utomeuropeiskt land, eller om man tillhör 
en muslimsk grupp eller kristen grupp även om man kommer från ett och 
samma land eller område) kan kopplas till den tredje utestängningsformen 
som Dahlstedt resonerar kring. 

I en intervjustudie undersöker Maritta Soininen och Nils Etzler processer 
kring partiernas externa rekrytering (det vill säga medlemsrekrytering) och 
interrekrytering (det vill säga rekrytering till förtroendeuppdrag), för att ge 
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en bild av möjligheter och hinder för personer med invandrarbakgrund att 
vara aktiva i partierna.437 Resultaten av studien visar att de centralt anordnade 
introduktionsutbildningarna i Moderaterna och Socialdemokraterna anses ha 
underlättat inträdet i partierna, medan kön och ålder tycks ha en viss betydel-
se för förmågan att känna gemenskap i partiföreningarna. De flesta tror inte 
att deras invandrarbakgrund skulle göra någon skillnad för hur man blir be-
mött, medan ett par personer anser att invandrarbakgrund kan vara en fördel 
på grund av att partier har ett uttalat intresse för att rekrytera personer med 
invandrarbakgrund. En av intervjupersonerna anser däremot att invandrar-
bakgrund kan spela en negativ roll. En del intervjupersoner anser att det 
finns fördomar mot invandrare, medan en del andra tycker att det inte är 
fallet i deras parti.438 

I fråga om den interna rekryteringen inom partierna anses valberedning-
arna/nomineringskommittéerna ha goda möjligheter att utöva inflytande över 
utformningen av kandidatlistorna även när partierna tillåter anordnandet av 
provval, där en medlemsomröstning kring kandidatlistan äger rum. Resulta-
ten visar vidare att provvalet missgynnar underrepresenterade grupper och 
gynnar etablerade kandidater, partierna har inte tydliga riktlinjer för, som i 
fallet med kvinnorepresentation, att kunna göra avsteg från provresultatet 
eller ta med flera invandrare i valberedningarna och nomineringslistorna för 
att förbättra representationen av invandrare i partierna. Ett annat resultat är 
att nätverk och informella sociala kontakter uppges vara centrala för utgång-
en av nomineringsprocesserna. I samband med detta anses ledande företräda-
re ha ett stort inflytande på nomineringsprocesserna. Fördomar och en viss 
främlingsfientlighet uppges också motverka invandrarnas möjligheter i no-
mineringsprocesser.439 

Den differentierade bilden av möjligheter och hinder inom partierna har 
paralleller med resultaten från min fallstudie om delaktighet. Speciellt har 
frånvaron av mekanismer som har som syfte att höja delaktigheten av in-
vandrare inom partierna, i likhet med mekanismer för en jämn kvinnorepre-
sentation, och betydelsen av nätverk och informella relationer likheter med 
mina resultat. Ledande företrädares (exempelvis Mats Hult, tidigare finans-
borgarråd i Stockholm) betydelse för individers karriärmöjligheter inom 
partier har också nämnts av en del av mina intervjupersoner. 

En studie gjord av Sveriges Kommuner och landsting i samarbete med 
Justitiedepartementet 2004 visar hur drygt femtio utrikesfödda förtroende-
valda i Stockholm, Göteborg och Malmö kommuner samt Stockholms läns 
landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne upplever sin ställ-
ning inom den kommunala partipolitiken. Studiens huvudfråga är om det 
råder politisk jämlikhet eller om det finns beteenden och strukturer som 
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hindrar ett jämlikt deltagande i den kommunala och landstingskommunala 
demokratin. Utifrån resultatet från fokusgrupps- och individuella intervjuer 
identifierar man tre olika partiinterna grupper. I den slutna gruppen syns 
hindren redan vid den första kontakten, vilken ofta också blir den enda. I den 
hycklande gruppen uppstår hindren både vid en första kontakt och i den fort-
satta politiska verksamheten i nämnder och fullmäktigeförsamlingar. I den 
socialiserande gruppen försvinner hindren om alla lär sig spelreglerna och 
beter sig som de övriga i gruppen.440 

Mina intervjuer med partipolitiskt aktiva visar att det finns olika upple-
velser och erfarenheter beträffande aspekter som kan kopplas till de ovanstå-
ende partiinterna grupperna. Även om upplevelser och erfarenheter parallella 
med dem i den hycklande gruppen dominerar, finns det några vars upplevel-
ser är nästan identiska med den socialiserade gruppen. Bland mina intervju-
personer har jag inte fått något intryck av upplevelser som i den slutna grup-
pen, om man inte tar med interna maktcentrar som slutna grupper i partier. 
Som en del av mina intervjupersoner säger, finns det sådana maktcentrum i 
partier, men de behöver inte nödvändigtvis vara etniskt baserade. 

Interetniska grupprelationer 

I sin studie om asiater i Sverige som kommit från Uganda under specifika 
omständigheter resonerar Charles Westin kring två aspekter av relationer 
mellan grupper; ”intergroup context” respektive ”intergroup behaviour”. 
Med ”intergroup context” menar Westin strukturella förhållanden (i termer 
av makt, status etc.) mellan grundläggande sociala kategorier i samhället 
och/eller på den internationella arenan, medan ”intergroup behaviour” be-
skriver speciella instanser av interaktioner mellan individer som positionerar 
sig i termer av sitt internaliserade medlemskap i vissa stora sociala kategori-
er. I detta avseende blir etniska relationer441 interaktioner mellan individer 
genom deras etniska auto- och heterostereotyper som finns med i inter-
gruppskontexten av samhället i fråga. I relation till den psykologiska defini-
tionen av ”intergroup behaviour” kan individers handlande uppfattas som 
delar av det gruppinterna uppförandet när individer handlar utifrån egna 
föreställningar härledda från deras medlemskap i sociala grupper, och därför 
kan en interaktion mellan två individer uppfattas som ett gruppinternt upp-
förande.442 

Makt är en grundläggande aspekt i analysen av ”intergroup context”, en-
ligt Westin, och en grupps position inom den historiskt etablerade makthie-
rarkin har omedelbara och mycket uppenbara återverkningar på interaktioner 
                               
440 Edfast Ljungberg & Jasim. 2004. 
441 Westin använder ”ras- och etniska relationer” tillsammans, men jag avgränsar, i samråd 
med Westin, dessa relationer till ”etniska relationer”. 
442 Westin 1990:23–24.  
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mellan medlemmar av olika grupper när olikheten är förhandlad. Westin 
skriver vidare att sociala markörer visar på gruppmedlemskap och skildrar 
gruppgränser och har stor inverkan på det som händer inom ramen för etnis-
ka relationer, inte bara inverkan på uppmärksamhet, självmedvetenhet och 
mobilisering av etniska grupper, utan även på deras degradering och för-
trycket av dem.443 

Betydelsen av organisationers storlek och etablering för interetniska rela-
tioner och de strukturella/systematiska möjligheter som bäddar för samarbe-
te, samråd och delaktighet i mina fallstudier av SIOS, regeringens råd och 
politiska partier liknar det som Westin menar med ”intergroup context”. Att 
det kanske är lättare, som en tidigare minister säger när det gäller regering-
ens råd, att ”lyssna på” en representant för en stor och etablerad organisation 
jämfört med en representant för en mindre etablerad organisation liknar det 
som Westin skriver om hur ett individuellt handlande kan uppfattas som en 
del av ett gruppuppförande. Det är det som kan leda till att skillnader i hand-
lande individers kompetens försummas och stereotyper som finns med i in-
tergruppskontexten inom samhället i fråga sätter sin stämpel på det som på-
går i relationerna. 

I sin fallstudie av ett indianskt reservat i Kanada skiljer Yngve Georg 
Lithman mellan fem typer av interetnisk interaktion utifrån ett kontinuum 
där indianers respektive vitas segregerande och icke-förhandlingsbara makt 
utgör motpoler. Den första typen av interetnisk interaktion, där vita utgör en 
absolut majoritet, och statusskillnader mellan vita och indianer inte är för-
handlingsbara, kan man se i skolor med få indianer, eller i områden där indi-
aner har enstaka lågstatusjobb. I den andra typen av interetnisk interaktion 
har vita fortfarande dominans, men relationer är förhandlingsbara även om 
indianer har en underordnad position. Ett exempel på denna interaktion är 
relationen mellan en vit affärsman och en indiansk kund. I den tredje typen 
av interetnisk interaktion har man en mer ömsesidig och av parterna legiti-
merad relation som är förhandlingsbar och karakteriseras av förhandling. 
Exempelvis är interaktionen mellan indianernas politiska ledare och persona-
len från myndigheter en sådan typ av interetnisk interaktion. Den fjärde ty-
pen av interetnisk interaktion, som Lithman inte kunde observera i sitt fält-
arbete, är en motsats till den andra typen. Hypotetiskt kan indianer ha över-
ordning och vita underordning i denna typ av interaktion. Enligt Lithman är 
omständigheter med denna typ av interaktion ytterst ovanliga. I den femte 
och sista typen av interetnisk interaktion råder indianers fullständiga makt 
och relationen är inte förhandlingsbar. Det finns inga begränsningar som 
hindrar indianer att handla utifrån sina egna idéer. Det som vita däremot kan 
använda är poliser och liknande krafter. Som i fallet med vita i den första 
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typen av interetnisk interaktion kan indianer genom den femte typen av in-
teretnisk interaktion visa att de inte ”spelar samma spel”.444 

Utifrån de offentligt uttalade syftena och ambitionerna med samarbetet, 
samrådet och delaktigheten i mina fallstudier kan man säga att de interetnis-
ka relationerna karakteriseras av förhandling och det anses råda en jämlik 
maktpotential jämfört med den tredje typen av interetnisk interaktion som 
Lithman nämner. När man skiljer mellan staten och etniska- och transetniska 
invandrarorganisationer i samrådet genom regeringens råd, personer med 
utländsk bakgrund och infödda svenskar i delaktigheten genom politiska 
partier eller väletablerade och mindre etablerade organisationer i samarbetet 
genom SIOS kan man säga att relationerna även innehåller inslag av den 
andra och fjärde typen av interetnisk interaktion, beroende på hur man kan 
ersätta vitas och indianers placering på det kontinuum som Lithman använ-
der. 

När det gäller den första och den femte typen av interetnisk interaktion 
kan man säga att den bristande representationen av invandrare med tanke på 
makt och inflytande i partier har inslag av den första typen av interaktion, 
medan det som förekommer inom enskilda invandrarorganisationer och 
inom SIOS som paraplyorganisation har inslag av den femte typen av inter-
etnisk interaktion som Lithman resonerar kring. 

Representationens dilemma 

Enligt den tidigare nämnda studien om kommunala utrikesfödda politikers 
upplevelser ser de flesta sig i första hand som representant för sitt parti, men 
samtidigt ser det omgivande samhället ofta dem som representanter för alla 
som är födda i andra länder. Enligt studien har vissa partipolitiskt aktiva 
invandrare fått ett uttalat uppdrag av sina överordnade att representera alla 
etniciteter. Denna tillskrivna representation upplevs av kommunala politiker 
som orealistisk, eftersom det inte går, enligt deras uppfattning, att ha kun-
skaper om alla folkgrupper och därför är det omöjligt att leva upp till för-
väntningarna. Även om vissa anser att de med sin utländska bakgrund är 
mest lämpade att arbeta med integrationsfrågor, och andra vill helst undvika 
sådana frågor eftersom de anser att majoritetssamhället ska ta hand om den-
na uppgift, menar många intervjuade politiker också att menande blickar och 
andra signaler tvingar dem att ta ställning till frågor om integration, vilket 
ibland gör deras uppdrag otydligt och i värsta fall hindrar deras politiska 
avancemang.445 

En annan undersökning om den kommunala invandrarpolitiken i Hanin-
ge, Malmö och Västerås i början av 90-talet, genomförd av Henry Bäck och 

                               
444 Lithman 1978:81–85. 
445 Edfast Ljungberg & Jasim. 2004 2004:6. 



 195

Maritta Soininen, visar också att spänningen mellan självtillskrivna roller 
och roller som är tillskrivna av andra kan vara sådan att man inte klarar av 
sin uppgift. En före detta i invandrarfrågor aktiv politiker som lämnat ordfö-
randeskapet i invandrarnämnden efter långvariga stridigheter med kommu-
nen beskriver invandrarfrågorna som mycket inflammerade och säger: ”det 
kan vara riskabelt att vara invandrare och syssla med invandrarfrågor i 
kommunalpolitiken”. Dessutom får man, enligt denna politikers upplevelser 
som invandrarpolitiker, lätt dra en dubbel börda, dels ansvaret för invandrar-
frågor, dels det vanliga kommunalpolitiska arbetet för hela väljarkåren, vil-
ket gör att man till slut inte orkar längre. Detta tycks de vanliga svenska 
politikerna slippa, de skyller på bristande språkkunskaper för att inte behöva 
engagera sig i invandrarfrågor, resonerar han.446 

Man ställde, i samma undersökning, också frågan om politikernas invand-
rarbakgrund förpliktigade dem att särskilt uppmärksamma invandrarväljar-
nas intressen. Flertalet av de intervjuade politikerna ansåg sig varken repre-
sentera invandrarväljarna eller vara representativa för de invandrargrupper 
som kommit till Sverige under de senaste årtiondenas flyktinginvandring. 
Som barn till invandrare, som flera av dem var, förefaller de dessutom snara-
re vara socialt representativa för den uppväxande generationen med ut-
ländskt påbrå, men knappast för den vuxna invandrarbefolkningen.447 

Spänningen mellan självtillskrivna och av andra tillskrivna roller för in-
divider, som jag kallar ”representationens dilemma”, har kommit fram i en 
del av mina intervjuer och det kan komma från olika håll. Det är en tydlig 
tendens att samhället huvudsakligen ser politiskt aktiva invandrare som re-
presentanter för invandrare, medan de själva brukar ta avstånd från denna 
syn på representation. Men ändå lever de mer eller mindre under olika på-
tryckningar, som vissa kan hantera på ett smidigt sätt medan andra kan upp-
leva ett ständigt dilemma, vilket i sig bäddar för olika former av hinder i 
relationerna. 

I en av intervjuerna påpekar en politiker, med en lång erfarenhet inom po-
litiken både på riks- och lokal nivå, de påtvingande attityderna från partisty-
relsernas sida gentemot politiskt aktiva invandrare och lyfter fram Mauricio 
Rojas, Nyamko Sabuni och Nalin Pekgul som exempel. Enligt intervjuper-
sonen kunde Rojas syssla med övriga samhällsfrågor än invandrings- och 
integrationsfrågor. Trots att Sabuni sade öppet att hon inte ville syssla med 
invandrarfrågor, fick hon i slutändan dessa frågor, enligt intervjupersonen. 
När det gäller Pekgul visar massmedia mer intresse för hennes kurdiska bak-
grund och invandrarbakgrund än det som hennes ordförandeskap i det soci-
aldemokratiska kvinnoförbundet handlar om. 

När det gäller påtryckningar från sin egen eller en annan invandrargrupp 
säger en del att de inte har upplevt sådant direkt, men de anger namn på per-
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soner som anses ha upplevt sådana påtryckningar. En av intervjupersonerna 
lyfter fram sin politiska bakgrund och motsätter sig påtryckningarna från sin 
egen grupp.  

Aktörernas inställning till mångfald 

I sitt resonemang kring inkorporeringssätt mellan etniska grupper och majo-
ritetssamhället skiljer Portes mellan tre olika nivåer av mottagande med em-
piriska exempel från den amerikanska praxisen. Den första nivån är reger-
ingens politik gentemot olika invandrargrupper. På denna nivå skiljer Portes 
mellan tre inriktningar; mottaglig (receptive), likgiltig (indifferent) och 
ovänlig (hostile) på ett och samma kontinuum. Civilsamhället och offentlig-
heten utgör den andra nivån av mottagandet där de kan ha fördomsfull (pre-
judiced) eller icke-fördomsfull (nonprejudiced) inställning gentemot etniska 
grupper. Den tredje är den etniska gruppnivån. På denna nivå skiljer Portes 
ut två faktorer; starka (strong) respektive svaga (weak) grupper. Att vara 
stark eller svag baseras på respektive grupps storlek och yrkesstruktur. Ge-
nom en trädliknande typologisk kombination av mottagandenivåer och rela-
terade inriktningar och faktorer får Portes fram tolv olika inkorporationssätt. 
Därefter tolkar Portes effekterna av inkorporationssätten på individers eko-
nomiska handlande som en form av ”embeddedness”. Begränsningarna och 
möjligheterna erbjudna av politiken och samhället i stort tolkas som struktu-
rell ”embeddedness” av invandrares bosättningsprocess, medan stödet och 
hindren från den etniska gruppen, förmedlad genom sociala nätverk, definie-
ras som instanser av relationell ”embeddedness”.448 

Mina fallstudier visar att aktörernas samhällsperspektiv och inställning 
till mångfald i synnerhet har en inbäddad och genomsyrande betydelse för de 
fält där samarbete, samråd och delaktighet förekommer, vilket har nära 
koppling till aktörernas betydelse för de inkorporeringssätt som Portes reso-
nerar kring. Ett exempel på detta är att uppkomsten, orienteringen och/eller 
etableringen av fallen i mina fallstudier har nära kopplingar till de tre hu-
vudmålen449 i riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken år 1975 som 
formades av regeringen och beslutades av riksdagen. 

När man tittar på sammansättningen av rådet vid inrättandet 1975 ser vi 
två viktiga aspekter som har en nära koppling till inställning till mångfald. 
Den ena aspekten är intresserepresentation och den andra vem (både organi-
satoriskt och individuellt) som skall representera respektive intresse. Det 
framgår inte av dokumentationen hur man bestämde vilka som varit ”största” 
invandrargrupperna, men det var ett kriterium som avgjorde vilka som skulle 
vara med och vilka som inte skulle vara med. Dessutom valde staten en or-
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ganisation som huvudrepresentant för respektive grupp om det fanns fler 
organisationer, vilket i fortsättningen har lett till att, på formella eller infor-
mella vägar, staten har haft som policy att ge ”legitimitet” till en organisa-
tion genom att välja denna till rådet. Denna legitimitet har fått nya former, 
exempelvis har alla statsbidragsberättigade fått vara med i rådet, men ändå 
har man behållit principen en organisation för varje grupp. När staten inte 
kunde göra ett val mellan två organisationer från en och samma invandrar-
grupp, föreslog man att den ena skulle få ordinarieplats och den andra skulle 
vara suppleant. Om man inte lyckades med detta, valde man en av dem. Un-
der 1990-talet fick staten, med ett uttalat syfte att befrämja rättvis könsför-
delning, bestämma även över vilken person som skulle vara ordinarie och 
vilken suppleant som skulle vara representant för respektive organisation vid 
rådet. 

Betydelsen av de tre nivåer som Portes resonerar kring bekräftas även i 
mönster av och variation i de kommunikativa möjligheter och hinder som 
kommer fram i mina fallstudier. Exempelvis är graden av seriositet och väl-
villighet hos representanter för staten i samrådet mellan staten och invand-
rarnas riksorganisationer, betydelsen av etablering och storlek hos organisa-
tioner i samrådet och samarbetet, betydelsen av personers grupptillhörigheter 
och inställningen gentemot invandrare hos etniska svenskar i partier sådana 
exempel som stödjer ett flerdimensionellt synsätt. 

* * * 

Som framgår av de ovanstående jämförelserna mellan delar av mina resultat 
och resultat från en del utvalda studier finns det både fältspecifika och gene-
rella aspekter som påverkar vad som skiljer och vad som är gemensamt mel-
lan resultaten från olika studier. Här vill jag säga att de likheter och skillna-
der som kommit fram i jämförelserna inte bör tas för givna, eftersom både 
mina fallstudier och de utvalda studierna baseras antingen på individers upp-
levelser och erfarenheter framtagna med olika forskningsintresse i olika 
sammanhang, eller på forskarnas efterkonstruktioner i relation till egna eller 
andras empiriska material. 
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9. Hur är organiserade interetniska 
relationer möjliga? 

 

 

Mina centrala kontrafaktiska hypoteser avser organisationers sätt att lösa problem och 

det kollektiva förvärvandet av intressen i organisatoriska arrangemang. De avser de 

olika sätt på vilka mäktiga, med varandra förbundna personer utnyttjar utestängda 

outsiders till egen del, och de olika sätt på vilka mindre mäktiga personer bildar se-

gregerade nischer som ger dem ett privilegierat tillträde till mer begränsade men ge-

nuina förmåner. I sådana kontrafaktiska hypoteser läggs tonvikten inte så mycket på 

attityder, fördomar och falska föreställningar om ojämlika arrangemang som på för-

månlighet, transaktionskostnader och tillfälliga möjligheter. Därmed blir det också or-

ganisatoriska innovationer – snarare än förändringar i preferenser, attityder och per-

sonliga kvalifikationer – som pekas ut som ett sätt att reducera den bestående ojäm-

likheten. (Tilly 2000:47) 

 
 

    

 
Syftet med denna avhandling har varit att undersöka hur organiserade inter-
etniska relationer är möjliga på parternas gemensamma villkor. De tre fall-
studierna visar att varje fält har både specifika och generella möjligheter för 
och hinder mot interetniska relationer på parternas gemensamma villkor. 
Som en central aspekt kan man, enligt min uppfattning, säga att samarbetet 
mellan etniska organisationer präglas av ”lika villkor”, samrådet mellan sta-
ten och etniska- och transetniska invandrarorganisationer av ”olika villkor” 
och delaktighet i partier av ”individens villkor”. 

Resultaten visar att möjligheter till interetniska relationer på parternas 
gemensamma villkor är mycket större när kommunicerande parter har lik-
nande makt- och inflytandemöjligheter, än där det råder tydliga skillnader i 
dessa möjligheter. Upplevelser av samarbetet genom SIOS, samrådet genom 
regeringens råd och delaktigheten genom partier är tydliga exempel på vil-
ken betydelse skillnader i kommunicerande parters makt- och inflytandemöj-
ligheter har för det som pågår i ett fält. När man skiljer mellan formella och 
informella nivåer av makt- och inflytandemöjligheter kan man konstatera 
ännu flera skillnader mellan kommunicerande parter med tanke på dessa 
möjligheter. 

Vid rådet kan informella makt- och inflytandemöjligheter ha betydelse 
när exempelvis statens representanter möter ett motstånd från organisatio-
nernas sida. Då kan staten genom informella möjligheter, som en del av dess 
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maktpotential, försvaga eller splittra motståndet, vilket kan innebära infor-
mella möjligheter för vissa organisationer och informella hinder för en del 
andra. Hos SIOS kan man konstatera informella makt- och inflytandemöjlig-
heter när intervjupersoner säger att man lyssnar mer på den ena organisatio-
nen än den andra. Exempelvis var Sverigefinska riksförbundet en sådan or-
ganisation som övriga SIOS:s medlemmar brukade lyssna mer på. I partierna 
finns skillnaderna för det mesta på en informell nivå, där olika former av 
utestängningsmekanismer anses finnas. Som framgår av analysen av kom-
munikativa möjligheterna och hinder (i kapitel 7) kan man inte ta dessa or-
ganisatoriska aspekter för givna och en hel del individuella och samhälleliga 
aspekter har också betydelse för hur makt- och inflytanderelationer formas 
och omformas i sociala praktiker. 

Möjligheter och hinder som förekommer i och genom samarbetet, samrå-
det och delaktigheten på individuella, organisatoriska och samhälleliga nivå-
er kan, enligt min uppfattning, tolkas som att det finns möjliggörande och 
hindrande individer, organisationer och samhällsformationer. Denna åtskill-
nad kan bidra till nya eller fördjupade kunskaper om möjligheter till makt 
och inflytande, vilka i sin tur kan ge mer utrymme för möjligheter och hinder 
som inte enbart är relaterade till strukturer och politik.   

Mot en sådan bakgrund formulerar jag nedan en del slutsatser i form av 
antaganden eller teser i relation till resultaten från avhandlingsarbetet för att 
uppmärksamma en del källor som har haft och kan ha betydelse för möjlig-
heter och hinder där människor med olika etnisk bakgrund kommunicerar. 
De är inte ”lösningar” på något eller några problem utan antaganden som 
”sammansmältningar” av olika ”horisonter”450, vilka i sin tur kan bidra till 
fördjupade kunskaper om möjligheter till mångfaldens organisering. 

Föreningslivets betydelse för integration 

Förändring och kontinuitet i invandrarnas organisatoriska liv visar att en-
gagemanget för egna organisationer bland invandrare har en fortsatt bety-
delse för integration i samhället.  
 
Som jag tar upp i kapitlet om jämförande analys skiljer Layton-Henry mellan 
tre faser i invandrarnas organisatoriska liv. Layton-Henrys studie är intres-
sant och lärorik i många avseenden för att förstå olika former av det organi-
satoriska livet bland invandrare. Det som däremot är problematiskt med Lay-
ton-Henrys faser är, som jag reflekterar över i det föregående kapitlet, att en 
strikt tolkning av den tredje fasen kan betyda ett organisatoriskt liv med as-
similatoriska ambitioner i frånvaro av de övriga två faserna. Både det orga-
nisatoriska materialet som jag har haft tillgång till och en del andra under-

                               
450 Gadamer 1997:154.  
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sökningar451 visar dels att invandrarnas egna organisationer fortfarande fyller 
viktiga funktioner, dels att den gruppinterna inriktningen av föreningsverk-
samheter fortfarande är en grundläggande organisatorisk orientering hos 
befintliga invandrarorganisationer i den svenska kontexten. Detta tolkar jag 
som ett argument mot användning av faser i Layton-Henrys modell, eftersom 
alla faser mer eller mindre kan finnas under en och samma period. Det kan 
variera mellan olika organisationer med tanke på om de är exempelvis etnis-
ka, transetniska, religiösa eller regionala organisationer. 

För att ge mer utrymme för både förändring och kontinuitet i invandrar-
nas organisationsliv i den svenska kontexten anser jag att ett tredimensionellt 
perspektiv på invandrarnas organisatoriska liv kan vara mer relevant. Då kan 
man, i stället för faser, titta på förändring och kontinuitet i invandrares orga-
nisatoriska liv i Sverige utifrån tre dimensioner, som visas i figur 7. Mönster 
av föreningar och övriga organiseringsformer i respektive dimension kan 
däremot vara som i Layton-Henrys modell. 

 
 

Figur 7. Dimensioner av invandrarnas organisatoriska liv 

 

 

 

 

 
Mönstret av föreningar och övriga organiseringsformer bör tolkas med en 
viss reservation eftersom varje förenings- eller organiseringsform i respekti-
ve dimension inte behöver vara renodlad i den svenska kontexten eller inte 
är så utbredd inom olika invandrargrupper. Dessutom bör man ha i åtanke att 
det finns sverigespecifika organisationer såsom ABF och Forum Syd som 
har invandrarorganisationer som medlemmar samt vissa tillfälliga eller kon-
tinuerliga nätverk eller liknande organiseringar både inom fackföreningsrö-
relsen (exempelvis Fackliga aktiva invandrare-FAI) och inom politiken (ex-
empelvis etniska, kulturella, språkliga s- och SSU-föreningar, Liberala in-
vandrarförbundet, Politiskt aktiva för mångfald (PAM), Invandrare mot 
EMU och Invandrare för EMU). 

Den organisatoriska inriktningen gentemot ursprungslandet, som framgår 
av figur 7, är en av dimensionerna i invandrarnas organisatoriska liv och den 

                               
451 Se exempelvis Winborg 1999, Dahlstedt 2003 och Emami 2003 för aktiviteter som har en 
kulturell funktion. 

Både ursprungsland och vistelseland 

Ursprungsland Vistelseland 
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skapas och upprätthålls, som Layton-Henry skriver, genom släktskaps- och 
landsortsföreningar, religiösa institutioner, avdelningar av hemlandets poli-
tiska partier och organisationer, kulturella sammanslutningar, egna skolor 
(exempelvis språkskolor på lördagar), sociala klubbar och revolutionära 
oppositionsgrupper. I sådana föreningsengagemang är kontakter med vistel-
selandets institutioner inte så täta, om man bortser ifrån de nödvändiga offi-
ciella relationerna. Man kan säga att betoningen är gruppintern. 

I den andra dimensionen av föreningsengagemang kan vi se en tydlig 
tendens att föreningar såsom egna rådgivningscentrum, etniska arbetarföre-
ningar, yrkes- och näringslivsföreningar (exempelvis etniska handelskamma-
re), idrottsföreningar och finansinstitutioner har ambitionen att kunna ge stöd 
i arbetslivet och vardagen samt fungera som resurs i fritidsaktiviteter utan att 
vara enbart gruppinterna. Det är här de interetniska eller transetniska mötena 
blir oskiljbara delar av föreningslivet. 

Den tredje dimensionen av föreningsengagemang handlar om delaktighet 
i vistelselandets föreningsliv och rådgivande organ (exempelvis lärarföre-
ningar, boende eller bostadsföreningar, hyresgästsföreningar, politiska parti-
er, fackliga organisationer och statliga och kommunala rådgivande organ). 
Det som sker inom ramen för den tredje dimensionen handlar om invandrar-
nas delaktighet på individuell nivå, förutom rådgivande organ som består av 
olika former av organisationer. 

Det finns flera fördelar med en tredimensionell modell i stället för en tre-
fasmodell. För det första minskas utrymmet för tolkning till fördel för ett 
assimilatoriskt perspektiv. Dimensioner behöver inte följa varandra i en lin-
jär utveckling. De kan existera samtidigt med olika variationer under hela 
utvecklingsperioden. För det andra passar en flerdimensionell modell bättre 
till invandrares organisationsliv, i vilket orientering gentemot ursprungsland 
fortfarande är en viktig dimension för en hel del invandrarorganisationer. För 
det tredje passar denna flerdimensionella modell bättre till dagens domine-
rande politiska diskurser som har uttalade mångkulturella och mångetniska 
ambitioner i vilka invandrarorganisationer fortfarande ges betydelsefulla 
positioner. 

Svårigheter med interetniska intressekonstellationer 

Att skapa intressekonstellationer över och bortom etniska gränser är inte 
problemfritt och det finns en del spänningar som bäddar för olika hinder för 
interetniska intressekonstellationer. 
 
Det finns, enligt resultaten från avhandlingsarbetet, en hel del latenta och 
manifesta spänningar som förhindrar bredare intressekonstellationer mellan 
olika organisationer. Utifrån mina observationer, fältarbeten och formel-
la/informella samtal med representanter för organisationer som är medlem-
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mar i regeringens råd och SIOS har jag identifierat sju grundläggande spän-
ningar som har haft och fortfarande kan ha betydelse för mönster av och 
variation i gemensamma intresserelaterade möjligheter och hinder på organi-
sationsnivå: 
 

1. Spänningen mellan gamla och nya invandrarorganisationer. Denna 
spänning handlar om organisationsålder, det vill säga hur länge en 
organisation har funnits. I detta avseende är spänningen i sig inte in-
vandringsrelaterad och en sådan spänning kan också finnas mellan 
gamla och nya svenska organisationer.   

2. Spänningen mellan arbetskraftsinvandrarorganisationer och flyk-
tingorganisationer. Den bakomliggande aspekten av denna spänning 
är invandringsskäl, det vill säga om organisationsmedlemmarna 
kommit till Sverige som arbetskraftsinvandrare eller flyktingar. 
Denna spänning sammanfaller med spänningen mellan gamla och 
nya invandrarorganisationer när det gäller spänningen mellan orga-
nisationer för arbetskraftsinvandrare på 1960-talet och organisatio-
ner för flyktingar på 1970-talet och framåt.  

3. Spänningen som har sina rötter i makt- och inflytanderelationer 
mellan staten och organisationer. Speciellt när konflikter uppstår 
mellan staten och en del invandrarorganisationer i mötena, har staten 
makt- och inflytandemöjligheter för att se till att få stöd från en del 
organisationer gentemot en del andra. Vissa konflikter mellan orga-
nisationer för flyktingar från Baltikum och arbetskraftinvandraror-
ganisationer har en sådan bakgrund.  

4. Spänningen mellan etablerade och ”outsider”-organisationer. Med 
etablerade och ”outsider” menar jag om organisationen har etablera-
de kontakter med myndigheter, exempelvis att vara statsbidragsbe-
rättigad eller får vara med på möten på departements- och myndig-
hetsnivåer. En sådan spänning kan finnas mellan organisationer från 
olika etniska grupper eller organisationer inom en och samma 
grupp.452  

5. Spänningen mellan organisationer som, mer eller mindre, har poli-
tiska och ideologiska färger. Speciellt under den senare delen av 
1970-talet och under 1980-talet är spänningen mellan organisationer 
för flyktingar från Baltikum och övriga öst- och centraleuropeiska 
länder och organisationer för sydeuropeiska invandrare och för flyk-
tingar som flydde från olika fascistiska eller övriga militära högerre-

                               
452 Se Elias och Scotsons världskända sociologiska studie om bostadsområden i en stad i 
England för spänningar mellan etablerade och outsiders som gamla invånare och nykomlingar 
i bostadsområden (Elias & Scotson 1999). Elias och Scotsons resonemang är fortfarande 
aktuellt med tanke på typer av utestängningsmekanismer mellan olika grupper. 
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gimer ett exempel på en sådan spänning med politisk och ideologisk 
karaktär. 

6. Spänningen mellan olika organisationer från samma etnisk, språklig 
eller religiös grupp, eller från samma land vid frånvaron av sådana 
gruppskillnader. Spänningar mellan olika kurdiska, turkiska, assy-
riska/syrianska, chilenska, iranska och muslimska organisationer är 
exempel på en sådan spänning. Ibland kan denna spänning leda till 
att i konflikter mellan två organisationer från en och samma grupp 
kan en av organisationerna samarbeta med övriga organisationer mot 
den andra organisationen från sin egen grupp.  

7. Spänningen som har sina rötter i konflikter från ursprungsländer. 
Spänningar mellan turkiska och kurdiska, etiopiska och eritreanska, 
judiska och arabiska organisationer samt mellan organisationer från 
olika delar av före detta Jugoslavien (exempelvis mellan serbiska 
och bosniska organisationer) är exempel på en sådan spänning. 

 
Det kan finnas andra spänningar också, men dessa sju spänningar ger en 
tydlig bild av tänkbara orsaker till mönster av och variation i svårigheter 
med att skapa, upprätthålla och transformera gemensamma intressekonstella-
tioner. Som framgår av de ovanstående spänningarna handlar problemet om 
mer än etnicitet och därför bör etnicitet och etniska gränser inte tas för givna. 
Etniska gränser, som i Barths resonemang, skapas, återskapas och transfor-
meras i relationerna. Även om gränser fortsätter att ge mening åt vissa hand-
lingar, är de uppsatta gränsernas form och innehåll under förändring vilket i 
sin tur kan innebära att gränserna kan ha formella och informella innebörder. 
Det som lanseras som etniskt i ett sammanhang kan egentligen handla något 
annat än etnicitet. 

Sådana svårigheter med intressekonstellationer kan i sin tur bädda för 
olika typer av konflikter, vilka ofta kategoriseras som etniska konflikter. 
Eftersom etniska konflikter är en form av interetniska relationer, kan man 
säga att sådana konflikter, som i fallet med svårigheter med interetniska in-
tressekonstellationer, har flera olika dimensioner än etnicitet, även om det är 
mycket som tillskrivs till etnicitet i massmediala diskussioner.453  

Dessa spänningar har varierat i tid och rum med olika mönster och varia-
tion. Exempelvis är spänningen mellan organisationer på grund av politiska 
och ideologiska färger nästan obefintlig eller försumbar sedan utvecklingen i 
öst- och centraleuropeiska länder i slutet av 1980-talet och i början av 1990-
talet. Vissa spänningar som har sina rötter i ursprungsländer, exempelvis 
mellan kurdiska och turkiska organisationer och mellan assyriska och syri-
anska organisationer har också minskat. I denna utveckling har det svenska 

                               
453 Se Rydgren 2005 för en nätverksrelaterad diskussion om etniska konflikter där det tydligt 
framgår att konflikter som brukar kategoriseras som etniska också har en del andra dimensio-
ner, även om etnicitet som ”gränssättare” utgör en av de viktigaste dimensionerna.   
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föreningsklimatet i allmänhet och interetniska möten i synnerhet spelat en 
viktig roll. 

Betydelsen av asymmetrier i förutsättningar 

Asymmetrier i de handlande aktörernas förutsättningar kan inte tas för giv-
na och det behöver därför inte nödvändigtvis alltid finnas en fullständig 
samstämmighet mellan asymmetrier i och effekter av aktörernas handlande. 
 
De resurser som invandrare har utgör basen för möjligheter till makt och 
inflytande och brist på dem, eller ett visst mönster av fördelning av dem, kan 
bädda för hinder. Ömsesidigt intresse mellan parter kan leda till belöning för 
alla parter, men ett annat alternativ som alltid innebär en viss grupps eller 
vissa gruppers dominans, oavsett det sägs öppet eller inte, kan i vissa sam-
manhang leda till oförutsedda negativa konsekvenser för alla berörda parter. 

När en del asymmetriska förutsättningar är inbäddade i själva organise-
ringsformen, exempelvis samrådet mellan staten och etniska- och transetnis-
ka invandrarorganisationer, kan det förklara en del av omfånget av och styr-
kan hos de konflikter som dyker upp. Det antas därför vara välbekant och 
förankrat hos de inblandade aktörerna att rådet inte fattar bindande beslut 
utan är just rådgivande. Ett av de centrala problem som kan bädda för bris-
tande relationer i ett sådant råd är i vilken utsträckning de asymmetriska 
förutsättningarna används, oavsett om detta görs explicit eller implicit, med-
vetet eller omedvetet, för att driva ensidiga intressen. Med andra ord handlar 
det också om kopplingen mellan maktpotential och maktutövning. Maktpo-
tential utgör, liksom maktresurser hos Korpis maktresursansats, en bas för 
maktutövning, men det behöver inte vara så att maktutövning sammanfaller 
med maktpotential. 

Relationen mellan maktpotential och maktutövning blir därmed sensitiva-
re när man skiljer mellan dem även om de är närkopplade. Maktpotential är 
en bas och kan leda till skillnader, men behöver inte alltid göra det. Sam-
mansättning av aktörer, kontext, specifika och gemensamma intressen etc. är 
några av de aspekter som kan påverka relationen mellan maktpotential och 
maktutövning. Denna relation är inte heller ensidig och maktutövning kan 
påverka den maktpotential som parterna kan ha vid handlande i fortsättning-
en. I detta avseende liknar den konkreta relationen mellan dessa maktkom-
ponenter en spiral snarare än en cirkel.    

Att skapa och upprätthålla en förståelse mellan parterna är också en av de 
aspekter som påverkar relationerna under asymmetrier. Om man inte lyckas 
med att skapa och upprätthålla en sådan förståelse kan relationerna bli ensi-
diga i stället för ömsesidiga, vilket kan innebära att relationerna blir mer 
intressebaserade och positionsstyrda till fördel för den ena sidan. 
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Sådana aspekter har en central betydelse för omfånget och styrkan hos 
möjligheter och hinder. Utan insikt om betydelsen av dessa aspekter finns en 
risk för att de dolda och fördrivande mekanismerna försummas eller osyn-
liggörs.454 Asymmetriska förutsättningar, som utgör en bas för maktpotential, 
innebär inte att de sociala positionerna är helt låsta. Eftersom deltagarna är 
involverade som ”delvis människa, delvis organisation” i relationerna på 
olika nivåer, kan det finnas en del möjligheter för överskridande av tillskriv-
na eller tilldelade sociala positioner. Därför kan det antas att deltagande ak-
törer kan utnyttja exempelvis sina personliga kvalifikationer, tillfällen eller 
att vara ”på rätt plats i rätt tid” och därmed utöka sina möjligheter även un-
der asymmetriska förutsättningar. Det är det som gör att ramar för relationer 
kan skapas, återskapas och förändras i och genom varje möte. Här finner jag 
stödjande argument för min preliminära arbetstes om att möjligheter till en 
relativt fri och demokratisk relation kan utvidgas även under asymmetriska 
förutsättningar. 

En sådan dynamisk syn på händelser och inblandade aktörer visar på möj-
ligheter till förändringar även under asymmetriska förutsättningar, inklusive 
skapandet av nya intressekonstellationer. Oavsett vad som uppfattas som 
möjlighet eller hinder kan en sådan förändringsdynamik bädda för föränd-
ringar, som i sin tur kan påverka parternas positioner i fortsättningen. 

Behovet av en nyanserad syn på närvaron 

Det är en styrka att idéernas representation kompletteras med berörda indi-
viders representation, men det kan inte tas för givet att idéer och individer 
faktiskt är närvarande. Därför behövs det en mer nyanserad syn på närva-
ron i relationer. 
 
Fallstudierna visar att problemet med interetniska relationer är mer än idéer-
nas och individernas formella närvaro. Kritiken mot samrådet på regerings-
nivå och individers delaktighet i partier visar att man kan ha goda uttalade 
intentioner och individer med olika bakgrund kan finnas med i processerna, 
men det betyder inte att intentionerna och individers fysiska närvaro får liv i 
praktiken på en motsvarande nivå. 

När en del intervjuade personer upplever att samrådet förekommer i ef-
terhand, de tas inte på allvar eller känner sig utanför, betyder det att proble-
met med närvaro är djupare än det som syns i uttalanden eller i antalet närva-
rande individer. Här kan man se ett samband med spänningen mellan retorik 
och praxis eller själva ”decoupling”455, som gör att det finns ett gap mellan 

                               
454 Ricoeur 1993:201. 
455 Brunsson och Olsen definierar ”decoupling” som ett av de formella ageranden organisa-
tioner har gentemot den institutionella omgivningen. ”Decoupling” innebär, enligt Brunsson 
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det som sägs och det som görs eller det som visas och det som görs i prakti-
ken. Om detta gap kompletteras med olika ”härskartekniker”456 och ”dold 
disciplinering”457 av representanter för deltagande organisationer i bered-
nings- och beslutsprocesser kan det leda till att representationer får en starka-
re tendens mot ”dekor” i stället för ”deltagare”, individer drar sig tillbaka 
från fältet eller söker alternativa vägar till delaktighet.   

Det kan också finnas en del organisatoriska förklaringar till problemen 
med närvaron i representationer. En av de möjliga förklaringarna, speciellt i 
fallet med regeringens råd, kan kanske vara det som kallas ”the bureaucratic-
democratic dilemma” av Morris A. Fred. Detta dilemma handlar om konflik-
ter mellan ett hierarkiskt beslutsfattande och ambitionen att uppnå jämlikhet. 
Enligt Fred är ett av det svenska byråkratiska livets påfallande kännetecken 
den stora mängden tid som ges till intra- och interorganisatoriska möten som 
mest är anordnade kring tillfälliga teman och det är ett faktum att få begrän-
sade beslut antas i vissa möten. Därför kan det bli så att medan svensk in-
vandringspolitik har som syfte att skapa ett pluralistiskt samhälle där varje 
invandrare kan bestämma själv på vilka nivåer hon eller han kan behålla sin 
kulturella identitet, så kan de strukturella realiteterna hos svensk byråkrati 
leda till en del hinder mot det uttalade syftet.458   

Resultaten från min fallstudie om samrådet visar att det finns en tydlig 
spänning mellan det man menar med samråd och det som förekommer i 
praktiken om beslut, vilket på sätt och vis ger stöd till Freds resonemang 
kring det byråkratisk-demokratiska dilemmat. Om det är ett dilemma, en 
paradox, ett politiskt val eller ett gap mellan det sagda och det gjorda kan vi 
ha olika åsikter om. Men spänningen är tydlig när exempelvis en tjänsteman 
säger att det är svårt med samverkan, eftersom regeringen vill hålla politiken 
för sig själv medan man formulerar den och representanter för invandraror-
ganisationer hävdar att rådet används som informationskanal eller att det blir 
ett samråd i efterhand. Här kan vi konstatera att idéer om representation eller 
individernas fysiska närvaro i sig inte är tillräckliga för att det förs en kom-
munikation på parternas gemensamma villkor. 

                                                                                                                             
och Olsen att organisationer visar den formella sidan, medan de även har en informell sida 
(Brunsson & Olsen 2003:7–12). 
456 Edfats Ljungberg och Jasim skiljer mellan ”härskartekniker” såsom osynliggörande, påfö-
rande av skuld och skam, förlöjligande, dubbelbestraffning, undanhållande av information, 
splittring och objektifiering inom ramen för sin studie om lokalpolitiskt aktiva invandrares 
delaktighet i partier (Edfats Ljungberg & Jasim 2004:19). 
457 Mathiesen skiljer mellan ”strategier” såsom individualisering, normalisering, inkapsling, 
anslutning och ansvarsförskjutning inom ramen för den dolda disciplineringen (Mathiesen 
1989:48–54).  
458 Fred 1979:160 och 173–174. Fred nämner detta begrepp i paritet med Peter M. Blaus  s. k.. 
”paradox” som rör byråkrati och demokrati. Men ”if this is a paradox, it is also a challenge”, 
anser Blau och skriver vidare att vi inte kan vrida tillbaka klockan och återvända till gamla 
tider, där ”unbureaucratic democracy” var möjlig. Det är därmed viktigt, enligt Blau, ”to 
extend these institutions by developing democratic methods for governing bureaucracies is, 
perhaps, the crucial problem och our age” (Blau 1963:265). 
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Det är detta gap eller denna spänning som gör att en del representanter får 
känslan av ett samråd i efterhand eller att de inte tas på allvar och möter 
olika hinder i mötena. Det är här vi behöver ytterligare dimensioner utöver 
idéernas och individernas formella representation i relationerna. För att visa 
möjligheter till en mer nyanserad bild av närvaron, lägger jag, som visas i 
figur 8, en annan dimension i representationen. 

 
 

Figur 8. Representationens dimensioner 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Det är den faktiska representationen av idéer och individer i relationerna och 
det är en utvidgning av Anne Phillips resonemang kring närvarons politik.459 
Som framgår av figur 8, använder jag två kontinuum för att skilja mellan 
idéernas och individernas representation med tanke på om den är formell 
eller faktisk. Här kan man bidra till fördjupade kunskaper om hur individer 
kan få känslan av att de inte tas på allvar även om de sitter i mötena (indivi-
dernas ”frånvarande närvaro”) eller hur ambitioner med mångfald, integra-
tion och delaktighet försvinner i sociala praktiker (idéernas ”frånvarande 
närvaro”). Modellen kan utvecklas genom en del andra dimensioner såsom 
etnicitet, kön, klass, religion etc.   

Betydelsen av aktörernas inställning till mångfald 

De inblandade aktörernas inställning till mångfald har stor betydelse för 
vad som händer i praktiken. 
   
De uttalade skillnaderna mellan ministrar och tjänstemän, mellan olika parti-
politiskt aktiva och mellan representanter för olika organisationer är exem-
pelvis tecken på att i processerna från beslut till tillämpning har de inblanda-

                               
459 Phillips 2000. 
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de aktörernas inställning till mångfald stor betydelse för det som sker i prak-
tiken. I fallstudien av samrådet har flera påpekat att ministrarnas inställning i 
form av intresse och engagemang för samrådet har påverkat mötena. Jag vet 
från mina samtal med en del representanter för medlemsorganisationer i 
SIOS hur de har arbetat exempelvis för att lösa konflikter i samband med 
Kurdiska riksförbundets ansökan om medlemskap, där speciellt Turkiska 
riksförbundet hade ett ”svalt” intresse under en viss tid. En liknande process 
har man genomgått även när Syrianska riksförbundet ville bli medlem i 
SIOS. Det som är intressant i detta sammanhang är att en differentierad in-
ställning kan förekomma även inom en och samma organisation, trots att 
organisationen kan ha en uttalad inställning till problemet i fråga. Även i de 
politiska partier som jag studerar visar resultaten hur en del individer med 
makt och inflytande kan bidra till bejakande av eller motverka mångfalden 
inom ett parti. 

I detta avseende tycker jag att Portes resonemang kring inkorporerings-
sätt, som jag jämför mina resultat med i föregående kapitel, är intressant utgå 
från. När man, med en sådan ambition, avgränsar regeringsmakten genom 
styrande politiker och tjänstemän, majoriteten genom infödda och invandrar-
grupperna genom invandrare och skiljer mellan dessa aktörers inställningar 
som mottaglig, likgiltig och ovillig460 gentemot mångfalden, kan man, som i 
figur 9, få fram sammanlagt 27 uppsättningar för aktörernas inställning till 
mångfald. 

Aktörers inställning till etniska och kulturella skillnader behöver inte be-
tyda att aktörer på respektive nivå bör ha en renodlad inställning i sin sfär. 
Alla dessa tre former av inställningar kan existera samtidigt hos en och 
samma aktör eller varierande inställningar kan intas av respektive aktör un-
der olika perioder. Exempelvis är det möjligt att tänka på situationer där 
styrande politiker och tjänstemän eller infödda kan vara mottagliga för en 
grupp av invandrare, men likgiltiga eller ovilliga gentemot en annan. Det är 
möjligt också att en invandrargrupp kan vara mottaglig mot infödda, medan 
den är likgiltig eller ovillig mot en annan invandrargrupp. Hypotetiskt är det 
inte helt uteslutet att en invandrargrupp kan vara likgiltig eller ovillig mot 
övriga och vill leva helt och hållet sitt eget liv på sina egna villkor. 

Om man vill ha bilden av inställning till mångfald ännu mer nyanserad 
kan man också ta hänsyn till aspekter såsom social klass, kön, regeringars 
politiska färg, etnicitet, religion, regional tillhörighet och formella och prak-
tiska inslag i inställningar, eller starka och svaga grupper som i Portes reso-
nemang. När jag, exempelvis, skiljer mellan aktörernas formella och praktis-

                               
460 Jag föredrar att använda begreppet ”ovillig” i stället för ”ovänlig” i Portes modell för att 
ge ett bredare användningsområde för den inställning som inte är mottaglig eller likgiltig. 
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ka inställningar som mottagliga, likgiltiga och ovilliga blir antalet sätt att ta 
ställning till mångfald sammanlagt 216.461 
 

Figur 9. Aktörernas inställning till mångfald 

 
 
 
 Styrande politiker/ Infödda Invandrare 
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Det finns flera fördelar med ett sådant nyanserat sätt att se på inställning till 
mångfald. För det första blir det möjligt att på ett mer explicit sätt fokusera 
även på andra aktörer än staten. Det kan motverka vissa låsningar med avse-
ende på politikens utformning och genomförande, medan man fokuserar 
även på samhälleliga grupper som är medansvariga för vad som pågår. An-
svarets form och innehåll varierar mellan aktörer, men det som kan vara 
viktigt i detta sammanhang är medvetenheten om det gemensamma ansvaret. 
För det andra ger ett sådant perspektiv mer utrymme att fokusera på aktörer-
nas varierande inställning till mångfald. Det kan bidra till mer förståelse av 
jämförelser mellan aktörernas inställning även om, som när det gäller den 
första fördelen, ansvarets form och innehåll varierar mellan aktörerna. För 
det tredje möjliggör det att gå bortom dikotomin mellan infödda och invand-
rare. Exempelvis ger detta utrymme inte bara för olika inställningar inom 
och mellan invandrargrupper gentemot varandra, utan även olika inställning-
ar bland infödda gentemot den ena eller den andra invandrargruppen. 

Nya internationella förutsättningar 

Interetniska relationer i synnerhet och integration i allmänhet kan inte be-
gränsas till förändringar i ett givet samhälle under dagens globaliserings-

                               
461 Man bör däremot undvika att statiskt tolka detta antal. Istället bör detta tolkas som ett 
tecken på möjligheter till en nyanserad bild av olika kombinationer av aktörernas inställning 
till mångfald.  
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processer, på grund av att dessa nya internationella förutsättningar påver-
kar och påverkas av det som sker inom enskilda staters gränser mer än för-
ut.  
 
Den ökande invandringen genom åren, särskilt massinvandringen från både 
öst och syd i slutet av 1980-talet och under 1990-talet har gjort denna fråga 
till en av de mest centrala och komplexa i Västeuropa. Komplexiteten i frå-
gan har ökat, eftersom en sådan invandring anses ha en inverkan på ”natio-
nell säkerhet” och identitet, på den etniska och religiösa sammansättningen 
av folket och på den politiska stabiliteten i mottagande länder. Därför har 
händelseutvecklingen lett till att man börjat fundera över eventuella nya kon-
trollmekanismer vilka har vissa konsekvenser såsom sociala, ekonomiska 
och politiska för både stater och samhällen. En del av dessa konsekvenser 
kan visa sig inom kort, medan andra kan utsträcka sig över en lång tidsperi-
od. Därför uppfattas spänningen mellan normativa förpliktelser, både inter-
nationella och inhemska, och det statliga intresset som ett stort dilemma för 
europeiska regeringar.462 

Dagens internationella överenskommelser, över- och mellanstatliga orga-
nisationer, universella normer och värderingar har numera därför mer infly-
tande över det som pågår inom statliga gränser. Diskussioner om former av 
relationer mellan stater, samhälle och nationer, balansen mellan oberoende 
och beroende, till exempel i diskussionen kring frågan om EU:s framtid som 
en över- och mellanstatlig organisation, kan leda till olika resultat som i 
många avseenden kan vara intressanta även för interetniska relationer i en-
skilda länder med etnisk mångfald. Över- och mellanstatliga samarbetspro-
cesser i olika områden, det vill säga från en gemensam valuta till gemensam 
flyktingpolitik, är tecken på att medlemsstater inte kan undvika eller blunda 
för vissa konsekvenser när de är med i spelet. Erkännande av nationella och 
språkliga minoriteter i olika länder, exempelvis Sveriges erkännande av fem 
nationella minoriteter år 1999 efter konventioner på europeisk nivå, är ett 
exempel på hur globaliseringsprocesser kan påverka det som traditionellt 
antas vara inre angelägenheter. 

Aspekter av det sociala landskapet pekar också på betydelsen av globali-
sering där interaktion sker mellan aktörer även på internationell nivå. I det 
sociala landskapet förekommer interaktioner, och relationer mellan interak-
tionskomponenter påverkas av inbördes styrkeförhållanden. Exempelvis 
påverkas det som händer i Sverige av händelser i andra länder, och omvänt. 
Aktörer såsom organisationer, institutioner och individer har relationer med 
dem som kommer från andra länder och dessa relationer har ofta ett visst 
mått av beroende. Ömsesidigt beroende är en viktig aspekt i det sociala land-
skapet trots att alla delar inte utgör ett enhetligt system. 463 

                               
462 Brochmann 1999:2–4.  
463 Ahrne m. fl. 1996:18–19. 
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Utbredningen av IT-användning, som är en del av dagens diskussioner 
om globalisering, är också en viktig aspekt för förändringsprocesser i de 
samhällen som fått nya grupper genom internationell invandring. Vid sidan 
om de konventionella kontakterna har invandrargrupper numera ökade möj-
ligheter till virtuella kontakter såsom elektroniska tidningar och tidskrifter, 
Internet, e-post, TV och radiosändningar, telefon- och mobilnätverk med 
ursprungsländer och med andra länder. Denna aspekt påverkar invandrar-
gruppers förhållningssätt både gentemot det nya landet och ursprungslandet. 
Dagens möjligheter i informations- och kommunikationsflödet samt kultu-
rellt utbyte lägger nya dimensioner till både de universella och nationella 
värderingarna och normerna på individuell, organisatorisk och institutionell 
nivå. 

Det vardagliga livet är, på grund av allt detta, redan fullt med pluralistis-
ka element som levs och upplevs oavsett om vi erkänner dem eller inte. Vi 
kan exempelvis äta pizza, kebab, hamburgare, kinesisk eller indisk mat och 
dricka skotsk whisky, italienskt eller franskt vin samt klä oss franskt, itali-
enskt eller indiskt i olika delar av världen. Vi kan se samma film på bio eller 
titta på samma TV-serier, talkshower och nöjesprogram i Stockholm, New 
York, Istanbul eller New Delhi under samma perioder. McDonalds säljer 
barnmenyer med leksaker som är producerade i Kina samt IKEA och Hennes 
& Mauritz säljer sina ”svenska” produkter vilka är tillverkade i Brasilien, 
Pakistan eller i något annat land. 

Former och innehåll i dagens globaliseringsprocesser tolkar jag som att 
det kanske blir svårare att exempelvis tillämpa en explicit assimilatorisk eller 
segregatorisk politik inom nationella gränser eller vara helt ovänligt inställd 
till mångfald när man är med i olika över- och mellanstatliga organisatoriska 
maktcentrum som ställer nya krav. Som sägs i Maktutredningen i Sverige, 
ställer internationalisering också ”krav på ökad kulturell öppenhet”.464   

Därför kan vi, enligt min uppfattning, utgå från att interetniska relationer 
i synnerhet och integration i allmänhet inte kan begränsas till förändringar i 
ett givet samhälle och bör studeras även genom samspelet mellan globalise-
ringsprocesser och integrationsprocesser inom enskilda länder. Det innebär i 
sin tur både nya förutsättningar för och nya dimensioner av interetniska rela-
tioner, oavsett om de förekommer på samhällelig, organisatorisk eller indivi-
duell nivå. 

                               
464 SOU 1990:44, s 397. 
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Integration är inte enbart mellan infödda och 
invandrare 

Integration handlar inte enbart om integrationen mellan infödda och in-
vandrare, utan även om integrationen mellan olika invandrargrupper och 
inom enskilda invandrargrupper. 
 
Diskussionen om integration465 i allmänhet och utvecklingen i svensk in-
vandrings- och integrationspolitik466 sedan 1968467 i synnerhet visar att synen 
på integration, med tanke på ”vem skall integreras till vad?”, har förändrats 
en hel del. Det samhällsperspektiv som man har utgått från har varit avgö-
rande för nivåer eller dimensioner som kan finnas i relation till frågan ”vem 
skall integreras till vad?”. 

När man tittar på svensk invandrings- och integrationspolitik sedan 1968 
är det uppenbart att det, fram till i mitten av 1990-talet, fanns en samhällssyn 
som baserades på en uppdelning mellan det svenska samhället och invand-
rargrupper. Exempelvis diskuterades ”frågan om invandrarnas anpassning i 
det svenska samhället”468 år 1968, friheten att ”välja i vilken grad de vill 
uppgå i en svensk kulturell identitet och i vilken grad de vill bibehålla och 
utveckla den ursprungliga identiteten”469 år 1975 och tolkningen av riktlinjer 
för invandrarpolitiken som antogs år 1975 sågs som en bekräftelse på att 
”Sverige är på väg att bli ett mångkulturellt samhälle”470 år 1985. Dessutom 
är det så att valfrihetsmålet som riktlinje från 1975 motsvarar utlänningsut-
redningens resonemang om anpassning av invandrare. Då ställde man ”frå-
gan om anpassningsåtgärder främst skall ta sikte på att assimilera invandrar-
na i det svenska samhället, dvs. införliva dem språkligt och kulturellt med 
den svenska befolkningen, eller integrera dem, dvs. passa in dem i samhället 
med bevarad språklig, kulturell och religiös särart”471. Trots vissa tidigare 
enstaka uttalanden och antydningar om tendensen gentemot ”ett mångkultu-
rellt samhälle” erkändes ”samhällets etniska och kulturella mångfald”472 först 
1997. Med denna politik år 1997 har fenomenet samhällsgemenskap också 
fått en förändrad mening som utgår från samhällets nya kulturella och etnis-
ka mångfald. I den förändrade samhällsgemenskapen läggs större vikt vid 
”samhällets grundläggande värderingar” än ”ett gemensamt historiskt ur-

                               
465 Se kapitlet om teoretiska inspirationskällor för en bild av diskussionen kring integration. 
466 Se exempelvis Dahlström 2004, Södergran 2000, Appelqvist 1999 och Aytar 2002 om 
utvecklingen av svensk invandrings- och integrationspolitik med olika perspektiv.  
467 Då antog riksdagen beslutet om s. k. utlänningspolitik. 
468 Regeringens proposition 1968:142, s 47.  
469 Regeringens proposition, 1975:26, s 60. 
470 Regeringens proposition, 1985/86:98, s 15. 
471 Regeringens proposition 1968:142, s 106. Denna relation mellan besluten från 1968 och 
1975 påpekas även i regeringens proposition 1975:26, s 61. 
472 Regeringens proposition, 1997/98:16, s 19. 
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sprung”.473 Men om dessa värderingar bara är inföddas eller både inföddas 
och invandrares tillsammans, eller mest universella, framgår inte av den 
ovannämnda politiken. I sociala praktiker kan sådana otydligheter beträffan-
de värderingar därför vara problematiska. Här kan man se inslag av oreflek-
terad integration och pluralism, där förändrade ambitioner innehåller en del 
retoriska element.   

Det råder däremot i praktiken stora brister och av myndigheter erkända 
misslyckanden i integrationen474 som anses vara hela samhällets problem, 
inte bara invandrarnas.475 Denna politiska utveckling med beslutet från 1997 
innebär ändå, på något sätt, ett uttalat perspektivbyte från ”Hur skall vi in-
tegrera invandrare till svenska samhället?” till ”Hur skall vi lyckas med in-
tegration i samhället med etnisk och kulturell mångfald?”  

Min fallstudie av samarbetet mellan etniska organisationer visar att både 
integrationen mellan olika etniska grupper och integrationen inom varje 
grupp är en viktig aspekt av integrationen i samhället, där fokus läggs mest 
på integrationen mellan invandrare och infödda svenskar. Mot en sådan bak-
grund anser jag, på basis av att ta grupper som utgångspunkt, att en tredi-
mensionell syn på, eller tre nivåer av, integration kan bidra till fördjupade 
kunskaper om integrationen i samhället:  

 
1. Integrationen mellan etniska svenskar och olika invandrargrupper. 

Det som är viktigt här är att integration inte är bara invandrarnas, 
utan även de inföddas problem. Speciellt sedan beslutet om integra-
tion år 1997 har regeringen en officiell syn som utgår från att integ-
ration är allas problem, inte bara invandrarnas. Det är ytterst viktigt 
också att fokus bör ligga på integrationen mellan etniska svenskar 
och olika invandrargrupper var för sig, och inte mellan etniska 
svenskar och invandrargrupper som en kategori.  

2. Integrationen mellan olika invandrargrupper. Här ligger fokus på 
integration mellan olika invandrargrupper som skiljer sig från var-
andra med tanke på exempelvis etnicitet, kultur, religion och regio-
nal tillhörighet. Denna dimension av integration kan bidra till för-
djupade kunskaper om de skillnader som finns mellan olika grupper, 

                               
473 Regeringens proposition, 1997/98:16, s 23. ”Nya svenskar” som ibland förekommer i 
massmedia är ett sådant begrepp som kan kopplas till den förändrade politiska synen på sam-
hällsgemenskap. Begreppet nya svenskar är parallellt med begreppet nya danskar för flyk-
tingar och invandrare som tolkas av Jørgensen & Phillips som en politisk föreställning om 
”den nationella tillhörigheten på bekostnad av en kulturell” (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000:162).   
474 Se Integrationsverket 2002 och 2003; RiR 2006, RRV 2002a och 2002b; Ålund 1985; 
Westin (red.) 2001; Södergran 2000, Borevi 2002 och Kamali 2006 (red.) för hur integrations- 
och mångfaldsarbete har gått till i olika delar av samhället. 
475 I relation till samhällsperspektivet, och den relaterade uppsättningen av målgrupper för 
integrationsarbete, har jag i en tidigare studie gjort ett försök att utveckla en syn på integration 
med tanke på ”vem skall integreras till vad?” (Aytar 1999). 
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vilka ofta försummas i diskussioner om invandrargrupper som kate-
gori. Exempelvis kan skillnader mellan en europeisk och en afri-
kansk grupp bidra till fördjupade kunskaper inte enbart om integra-
tionen mellan dessa grupper, utan även om integrationen mellan et-
niska svenskar och den ena eller den andra gruppen.     

3. Integrationen inom enskilda invandrargrupper i det nya landet. 
Denna dimension har central betydelse för att främja och bejaka den 
etniska och kulturella mångfald som samhället präglas av. Det kan 
finnas olika uppfattningar om integrationen på denna nivå, men den 
som jag åsyftar här har paralleller med den som har kallats ”intern 
integration” eller ”lokal etnisk offentlighet” av en del forskare, där 
fokus ligger på integration i en alternativ etnisk eller kulturell offent-
lighet med egna institutioner som delar av ett större integrerat sam-
hälle.476 Integrationen på denna nivå är en tydlig markering mot as-
similation och för mångfald trots risker för segregering ömsesidig 
respekt.  

 
Förutom dessa dimensioner eller nivåer, vilka innehåller en fokus på grup-
per, finns det också en del andra aspekter som har betydelse för integratio-
nens form, innehåll och praxis. Förutom att lägga fokus på individer kan 
också nämnas fält (lokal, nationell och internationell), processer (ömsesidiga 
och ensidiga) och resurser (individuella och gruppvisa) som några av de 
aspekter vilka var och en eller i kombination med övriga kan leda till olika 
grad av integration på respektive nivå. Om man tolkar integrationen på re-
spektive nivå som ett kontinuum där låg och hög integration utgör polerna, 
som sammanfattas i figur 10, kan vi få fram ett stort antal möjliga utslag 
beroende på referentiella punkter längs varje kontinuum. 

Det finns också en artikulering mellan de tre nivåerna av integrationen. 
Integrationen inom en och samma grupp (dimension 3) kan bidra till både 
integrationen på mellangruppsnivå (dimension 2) och integrationen på sam-
hällsnivå (dimension 1), medan integrationen på mellangruppsnivå kan bidra 
till integrationen på samhällsnivå. Integrationen mellan enskilda invandrar-
grupper och infödda svenskar behöver inte gå genom integrationen mellan 
olika invandrargrupper, men integrationen på samhällsnivå blir inte fullstän-
dig om den inte förekommer både mellan invandrargrupper och infödda 
svenskar, och mellan olika invandrargrupper. Det är här kan synen på integ-
ration gå bortom dikotomin mellan invandrargrupper och infödda och bidra 
till fördjupade kunskaper om vad som händer i integrationsprocesser. 
 

                               
476 Se Schierup & Ålund 1986 och Schierup 1987b för intressanta reflektioner om ”intern 
integration” och lokal ”etnisk offentlighet” och hur dessa varierar från en etnisk grupp till en 
annan med tanke på om de fungerar som en blockering och belastning eller som en social och 
politisk resurs. 
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Figur 10. Integrationens tre nivåer 

 
1. Integration på samhällsnivå Låg Hög 

 

 

2. Integration mellan grupper Låg Hög 

 

 

3. Integration inom grupper Låg Hög 

 
 
Vidare kan en sådan artikulering mellan nivåer av integration bädda för, som 
redan används av en del grupper, benämningar såsom sverigekurder, sveri-
geassyrier, sverigegreker, sverigeturkar, sverigeiranier, sverigechilenare, 
sverigeeritreaner etc. i stället för benämningar såsom invandrare, nya svens-
kar, utrikesfödda etc.    

Ett organisatoriskt liv inför nya utmaningar 

Utvecklingen visar att etniska- och transetniska invandrarorganisationer 
står inför nya utmaningar för sina aktiviteter både i dagens samhälle och i 
framtiden. 
 
SCB presenterade en undersökning 2003 om föreningslivet i Sverige. Ett av 
resultaten är att andelen medlemmar i allmänhet och aktiva medlemmar i 
synnerhet minskar och speciellt att ungdomar inte föredrar de traditionella 
frivilligorganisationerna. Särskilt ungdomar skapar eller hittar nya arenor för 
de funktioner som de traditionella organisationerna har haft som syfte att 
uppfylla.477 

Både de organisationer som jag har varit i kontakt med inom ramen för 
mina fallstudier och de samhälleliga förutsättningarna för dessa organisatio-
ner i dagens Sverige visar en del tendenser som tyder på nya utmaningar för 
fortsatta verksamheter. 

När man funderar över förutsättningarna för statens stöd till etniska- och 
transetniska invandrarorganisationer i samband med samverkansmålet från 
1975 kan man se att staten då hade ett tydligt behov av att invandrargrupper 
skulle delta i beredningsprocesser genom sina egna organisationer. Personer 
som inte hade svenskt medborgarskap saknade rösträtt och invandrare var 

                               
477 Vogel, Amnå, Munck & Häll 2003. 
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huvudsakligen frånvarande i svenska frivilligorganisationer. Det betydde att 
invandrarna saknade grundläggande vägar till delaktighet i samhället, förut-
om anslutning till fackföreningar.478 Det fanns säkert andra aspekter också, 
men dessa aspekter utgjorde starka argument för statens aktiva stöd till orga-
nisationerna. 

Sedan dess har det skett en utveckling i fråga om rösträtt, rätten till med-
borgarskap och ökad delaktighet på politiska, sociala och ekonomiska are-
nor, även om det alltjämt råder tydliga brister. Man kan ha olika uppfatt-
ningar om Ibrahim Baylans och Nyamko Sabunis utnämningar och vad de 
står för, men det händer i ett Sverige där etnisk diskriminering och segrege-
ring fortfarande är viktiga samhälleliga problem. Hur ska vi tolka denna 
sociala verklighet? Det finns tydliga skillnader mellan Baylans och Sabunis 
syn på integration och olika tolkningar kan leda givetvis till olika svar, men 
jag anser att en av de centrala aspekterna här är att oavsett vad man tycker 
om deras utnämningar och det som de står för är deras karriärvägar exempel 
på hur interetniska relationer har förändrats i Sverige genom åren och hur 
betydelsen av etnicitet och etnisk bakgrund kan variera både mellan olika 
sociala fält och inom dem. 

Det kan finnas en del andra aspekter, men den samhälleliga förändring 
som har skett i fråga om invandrarnas delaktighet i olika samhällsområden 
kan vara en av förklaringarna bakom statens minskade intresse för en del av 
de traditionella verksamheter som invandrarorganisationer bedrivit och dess 
förändrade intresse (med mest fokus på frågor om nyanlända, integration, 
diskriminering, generation och kön) för sådana organisationer. Som en del 
av detta nya intresse har staten sedan 1990-talet ställt nya speciella krav på 
bidrag och lagt stor vikt vid projekt efter centralt prioriterade områden.479 

Därför får en del organisationer mycket mindre organisations- och verk-
samhetsbidrag eller inget verksamhetsbidrag alls, och de tas inte på ”allvar” 
som förut. Dessa nya förhållanden ställer organisationerna inför nya utma-
ningar. En del organisationer har redan börjat gå igenom dagens och framti-
dens villkor för överlevnad. De som klarar nya utmaningar har förutsättning-
ar att gå vidare, annars är alternativet kanske marginalisering eller försvin-
nande. 

Det finns däremot flera indikatorer som talar för behovet av invandraror-
ganisationer i dagens Sverige. För det första är invandrarnas bristande delak-
tighet (valdeltagande etc.) en av de aspekter som visar på ett fortsatt behov 
av invandrarorganisationerna. För det andra fortsätter invandrarnas krav på 

                               
478 Jämfört med andra frivilligorganisationer har anslutning till fackföreningar sina speciella 
förutsättningar som bäddar för olika typer av fördelar för medlemmarna.   
479 Statens policy att lägga stor vikt vid projekt och resultatstyrning är inte bara inriktad på 
invandrarorganisationer, utan även på svenska frivilligorganisationer. Men när det gäller de 
formella krav på verksamheter för bidrag, har jag konstaterat ett stort missnöje bland invand-
rarorganisationer med tanke på stora skillnader i motsvarande krav på övriga frivilligorganisa-
tioner.     
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och önskemål om kollektiva eller gruppbaserade rättigheter att vara aktuella 
i samhället vid sidan av de utökade medborgerliga rättigheterna. För det 
tredje är politiken kring olika samhälleliga gruppers delaktighet i beslutspro-
cesser (trots utvecklingen i rösträtt, medborgarskap eller delaktighet i övrigt) 
fortfarande en viktig del av den offentliga diskursen, även om det har skett 
en del förändringar i denna diskurs om intresserepresentation i slutet av 
1980-talet och under 1990-talet. Denna aspekt är inte aktuell bara för in-
vandrargrupper utan även för en del andra sociala grupper (diskursiva på-
tryckningar såsom kvotering i bolagsstyrelser för jämställdhet och intresse-
representationen som sker via fackföreningar, hyresgästföreningar, pensio-
närsföreningar, handikappföreningar, föreningar för hemlösa etc.) i befolk-
ningen, till vilka myndigheter anser sig behöva ytterligare kanaler och 
åtgärder vid sidan av de medborgerliga rättigheterna. För det fjärde finns det 
fortfarande intresse hos personer med invandrarbakgrund att använda ”egna” 
organisationer som kanaler för opinionsbildning kring sina krav och önske-
mål. 

Dessa indikatorer kan se olika ut för olika grupper och organisationer och 
därför är former av utmaningar som organisationer står inför olika. Exem-
pelvis är kurder och assyrier/syrianer480 statslösa grupper; judar har en helt 
specifik historia bakom sig; muslimer har fler sammanbindande faktorer än 
invandrarskap; italienare, greker eller spanjorer är från länder med i europe-
iska unionen vilket i sin tur, med tanke på deras centrala förutsättningar för 
dagens och framtidens verksamheter, har stor betydelse för var och en orga-
nisation eller ett samarbete mellan dem.  

* * * 

De ovanstående antagandena om möjligheter till interetniska relationer på 
parternas gemensamma villkor visar att även om det mesta handlar om orga-
nisatoriska innovationer, som Tilly nämner i det inledande citatet, har för-
ändringar i preferenser, attityder och personliga kvalifikationer också bety-
delse för det som förekommer i relationerna. En annan intressant aspekt är 
betydelsen av asymmetrierna mellan de kommunicerande parterna. Som 
Ricoeur skriver, finns det risk för att de dolda och fördrivande mekanismer-
na försummas eller osynliggörs utan insikt om betydelsen av asymmetrier-
na.481 

Men som framkommer i fallstudierna är positionerna under asymmetrier 
inte helt låsta vilket ger en viss dynamik åt relationerna och det finns ut-

                               
480 Min användning av orden assyrier/syrianer på det här sättet betyder inte att jag likställer 
dem, utan ett praktiskt val som innebär en fokus på likheter mellan dem i det sammanhang jag 
nämner dem.  
481 Ricoeur 1993:201. 
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rymme för möjlighetsansamling i Tillys482 termer. Det kan tolkas som en 
öppning för relationer på parternas gemensamma villkor även under asym-
metriska förutsättningar. Det finns en del aspekter som kommer fram i fall-
studierna, och i tolkningar/omtolkningar av deras resultat. Det är mycket 
som tyder på en flerfaldig interaktion, där olika strategier är inblandade.   

I detta avseende anser jag att Henry Montgomerys resonemang kring 
möjligheter för det goda samtalet är intressant att fundera över. Enligt Mont-
gomery är det viktigt att kunna ”hålla makten i schack och samtidigt aktivt 
vårda möjligheterna till det goda samtalet”.483 Frågan är om man kan ”hålla 
makten i schack” under vissa omständigheter. Som jag hävdar ovan, anser 
jag, i paritet med en del uttalade upplevelser och erfarenheter av organisa-
tionsaktiva individer, att det är möjligt att ”hålla makten i schack” i alla fall 
under vissa omständigheter, även om möjligheterna till detta är begränsade, 
riskfyllda och svårtillgängliga där det finns asymmetriska förhållanden. 

När jag, utifrån resultaten från mina studier och övrigt fältarbete som jag 
utfört under avhandlingsarbetets gång, funderar över frågan, ”Hur är organi-
serade interetniska relationer på parternas gemensamma villkor möjliga?”, 
kan jag säga att även om etnicitet är en av de centrala aspekter som har bety-
delse för möjligheter och hinder i relation till de olika möten som förekom-
mer mellan personer med olika etnisk bakgrund, är etnicitet inte den enda. 
De spänningar, som jag diskuterar inom ramen för svårigheter med etniska 
intressekonstellationer i ett föregående avsnitt, är tydliga exempel på att 
källorna till spänningarna är fler (även om de väger olika) än enbart etnicitet. 

Betydelsen av tillfällen och att vara ”på rätt plats i rätt tid”, individers in-
tresse och engagemang, personliga nätverk, de upplevda spänningarna mel-
lan invandrade och svenska kvinnor, de systematiska/strukturella och social-
praxisbaserade möjligheterna och hindren som leder till skillnader mellan 
invandrargrupper med olika bakgrund, mellan invandrade kvinnor och män 
till den ena eller den andra gruppens fördel under vissa omständigheter är 
exempel på att problemen kan sträcka sig till flera dimensioner. Problemen 
är därför djupare än de som förekommer exempelvis i en del studier om dis-
kriminering, där onyanserade kategoriseringar förekommer. Det är därför vi 
kan se personer med liknande social bakgrund från en och samma etniska 
grupp såväl i toppositioner som i de underordnande skikten i samhället.484 

Det kan finnas olika förklaringar till det som pågår inom och mellan or-
ganisationerna. Aspekter såsom organisationsinterna respektive organisa-

                               
482 Tilly 2000 
483 Montgomery 2003:264. 
484 Iranier är ett exempel på en grupp som har en del medlemmar både i toppositioner (även 
om de är förhållandevis få) och i lägre positioner i olika delar av samhället. När man tar hän-
syn till att iranier som invandrargrupp är bland de grupper som upplever sig mest diskrimine-
rade (se Lange 1997 för den upplevda diskrimineringen bland personer födda i Iran jämfört 
med en del andra invandrargrupper) blir det differentierade utslaget ovan ytterst intressant att 
fundera över. 
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tionsexterna, medvetna respektive omedvetna, explicita respektive implicita, 
individuella respektive strukturella kan vara en del alternativa fokuseringar 
för att synliggöra de sociala mekanismer som skapar, upprätthåller och trans-
formerar dominerande sociala ordningar inom organisationer. Att ha olika 
organiseringstraditioner och erfarenheter, samt att ha olika förhållningssätt 
gentemot andra grupper och staten, kan exempelvis ha stor betydelse för 
vissa grupper i vissa sammanhang, vilket bör tas hänsyn till när man studerar 
relationerna i en annorlunda miljö. Resultaten tyder också på att parternas 
intresse och engagemang för interetniska relationer, relationernas tänkbara 
effekter för varje part samt för parterna tillsammans, och omgivningens krav, 
önskemål och förväntningar på den ena eller den andra parten kan ha större 
betydelse än de formella makt- och inflytandemöjligheterna mellan kommu-
nicerande parter. 

Det finns en del andra aspekter som kan nämnas här, men de ovannämnda 
aspekterna visar att det behövs fördjupade kunskaper om möjligheter och 
hinder i interetniska relationer för att bättre förstå och förklara vad som för-
siggår i de fält jag har valt mina fall ifrån. Fördjupade kunskaper om före-
komsten av möjligheter och hinder vid, över och bortom etniska gränser i 
och genom organisationer kan också bidra både till skapande, upprätthållan-
de eller transformerande av interetniska intressekonstellationer och till han-
tering av interetniska konflikter som en form av interetniska relationer. 
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Epilog 

 

 

Den främsta förutsättningen för ett äkta samtal är att var och en inför sin samtalspart-

ner verkligen menar just denna andra människa. Jag upplever att hon till sin existens 

är en annan; att hon just detta, för henne unika och särpräglade sätt till sitt väsen är 

annorlunda än jag. Jag accepterar den människa jag står inför, så att mina ord kan rik-

tas med största allvar till henne, just till den hon är. (Buber 2004:43) 

 

 
 

 
De har kommit från olika delar av världen och har olika etnisk, social, kultu-
rell, religiös och politisk bakgrund. I vissa sammanhang har en sak förenat 
dem, invandrarskap, medan skillnaderna emellan dem i andra sammanhang 
varit framträdande. 

De har olika erfarenheter från föreningslivet i hemlandet. Medan en del 
hade ett tillräckligt rikt föreningsliv i hemlandet, saknade en del andra 
grundläggande erfarenheter av detta. Men i Sverige hade de en del goda 
förutsättningar för vidare föreningsliv eller ett nytt föreningsliv. Dagens 
föreningsliv med olika inriktningar har en sådan bakgrund. Man kan ha olika 
uppfattningar om dess formella och praktiska funktioner i samhället, men 
organisationslivet bland invandrare i Sverige är unikt med tanke på antalet 
riksorganisationer som har bildats av personer med utländsk bakgrund. 

Mina intervjupersoners upplevelser och erfarenheter visar tydligt att de 
har lärt sig mycket av föreningslivets Sverige när det gäller exempelvis mö-
testeknik, konflikthantering och arbetsformer, även om det har blivit en hel 
del oväntade eller oförutsedda konsekvenser. En del av dem hade konflikter 
med sig ”hemifrån”, men olikheter i invandrarskapets villkor har också lett 
till vissa sådana. Ibland var det därför mycket svårt att överbrygga konflik-
terna. Man kan undra hur det gick. Ibland vann förnuftet, ibland gjorde myn-
digheterna formella och informella interventioner eller så började man lära 
sig att leva med konflikterna. 

En del av dem, som har gjort karriär i samhället, har granskats mycket av 
organisationer, myndigheter och massmedia, men de har inte gett upp hoppet 
och visionen om att vara med och bidra till samhällsutvecklingen. En del har 
fastnat vid och lider av diskrimineringens differentierade hinder, medan en 
del andra försöker komma över dessa hinder och på sitt sätt hålla sina 
drömmar vid liv. En del fortsätter vara skeptiska även om de kommit långt i 
samhället jämfört med sina vänner eller landsmän. En del började från under 
”nollpunkten”, men har kämpat vidare, medan en del andra fortfarande 
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stämplar på arbetsförmedlingar eller går kurser som anses vara ”kompetens-
utvecklande”, eller har jobb som de inte skulle ta om de haft andra möjlighe-
ter. 

Att visa respekt för andra människor, även om vi inte delar deras åsikter, 
normer och värderingar, blir viktigt när människor med så olika bakgrund 
möts. Det är ett sätt att se på ”den andre”, även om formerna för relationerna 
kan variera. Det finns mycket som man har sagt och fortfarande säger om 
”jaget” och ”den andre”, ”vi” och ”dem” i samhällsvetenskapens olika disci-
pliner och i vardagen. 

Martin Buber är en av dem som, med en tydlig medmänsklighet, har skri-
vit en hel del om detta förhållande. Hos Buber är relationen ”Jag–Du”485 
grunden för ett äkta samtal eller för en äkta dialog. Förutsättningen för ett 
äkta samtal, som i det inledande citatet, är att man upplever att ens samtals-
partner ”till sin existens är en annan”, med unikt och särpräglat sätt, ”till sitt 
väsen” annorlunda än vårt eget. Med utveckling av ömsesidighet och ”att 
uppfatta motpartens personliga närvaro” kan det mellanmänskliga blomma 
upp i ett äkta samtal eller i en äkta dialog.486 

Mönster av och variation i kommunikativa möjligheter och hinder i de in-
teretniska relationerna i och genom de undersökta fallen av samarbete, sam-
råd och delaktighet visar tydligt att det är mycket som handlar om att kunna 
tänka på ”den andre” genom ”Jag–Du”. Det är därför fortfarande en utma-
ning som var och en av oss står inför i de mellanmänskliga relationerna. 

Det centrala här är inte att ta bort skillnaden mellan ”jaget” och ”den and-
re”, utan att skapa och upprätthålla ett förhållningssätt som karakteriseras av 
”Jag–Du” (subjekt–subjekt) i stället för ”Jag–Det” (subjekt–objekt) i mel-
lanmänskliga relationer. Är det möjligt att tänka på ”den andre” på det här 
sättet även om parterna har asymmetriska förutsättningar? I så fall hur? 

Om det är hela svaret eller bara en ny fråga för en vidare diskussion, kan 
var och en av oss bedöma på olika sätt, men i sådana fall har jag ofta tänkt 
på en anonym berättelse som jag avslutar epilogen och därmed avhandlingen 
med: 

Det var en gång, en man som försökte kasta de av vågorna utslagna havskräftorna till-

baka till havet så fort han kunde. 

En förbipasserande frågade om det hade någon betydelse att göra så, eftersom vågorna 

skulle kasta tusentals kräftor tillbaka igen. 

Mannen visade en kräfta och svarade: 

”Kanske kan det vara så som du säger, men det som jag gör nu har en stor betydelse 

för precis den här kräftan som jag kastar tillbaka till havet.” 

Den förbipasserande funderade en stund och gick utan att säga något. 

                               
485 Buber 1994. 
486 Buber 2004:41–55. 
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English summary 

ORGANIZING DIVERSITY 
On integration, organizations and 

inter-ethnic relations in Sweden 

Aim, cases and research questions 

The aim of this dissertation is to examine inter-ethnic relations between or-
ganizationally active people with different ethnic backgrounds. I focus on 
relations that are based on a mutual interdependence between parties, mutual 
respect, common procedural rules and real opportunities that expressly ap-
prove or reject a proposal in a decision or deliberation situation free from 
compulsion, where people, who have different ethnic backgrounds, strive 
after insight and understanding in their relations.487 This view on relations 
also constitutes the core of my approach to researching integration where the 
inter-ethnic relations I study are an element of integration. 

Inter-ethnic relations include a broad variety of relations that arise in en-
counters between people with different ethnic backgrounds488 (this may in-
clude either organizational representatives or individuals). The scope of this 
dissertation has been narrowed to focus on the social interaction between 
organizationally active people with different ethnic background. Ethnicity is 
treated as a characteristic that constitutes a potential boundary, a characteris-
tic that has parallels with social class, gender, religion, generation and region 
in similar contexts. In this regard, ethnicity is not a phenomenon that applies 
only to immigrants; native people also possess ethnicity. 

I employ the concept ethnic and trans-ethnic immigrant organizations for 
those organizations I study. “Ethnic” and ”trans-ethnic" elements are based 
on either self-ascribed organizational characteristics, or by their objective 
membership composition. The term “immigrant” in the concept “ethnic and 
trans-ethnic immigrant organizations” is defined as a person who has mi-
grated to another country in order to take up residence, or whose parents are 

                               
487 This view on relations is based on Iris Marion Young`s discussion around communicative 
democracy (Young 2000:39–45, 155 and 158). 
488 Westin 1999:35 
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both born in other countries if the individual in question is born in the new 
country.   

In my study on inter-ethnic relations I focus on opportunities and barriers 
which, I argue, constitute polarities on a continuum – not dichotomies.489 
When I distinguish between opportunities and barriers, I do this because I 
want them to be analytical useful.               

It is relevant to note that the purpose of this dissertation has been modi-
fied over time. I describe this process of change in Chapter 3, which pro-
vides an overview of my methodological approach and of my empirical ma-
terial. Because of the organizational fields I study are both broad and com-
plex, I have set three primary delimitations: 

First, I have selected three cases about cooperation, consultation and par-
ticipation as forms of inter-ethnic relations from the organizational fields in 
the society. These cases are examples of what I describe as organizing inter-
ethnicity, or organizing people with different ethnic backgrounds. Organiz-
ing inter-ethnicity is in turn a part of organizing diversity in the society. 
 

1. The cooperation between ethnic immigrant organizations through 
“Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige” (SIOS) (The 
cooperation group for ethnic associations in Sweden) and its pre-
cursors since 1972. This cooperation, which I describe in detail in 
Chapter 4, is unique in part because it represents cooperation be-
tween a large numbers of ethnic immigrant organizations on a na-
tional level, and in part because the cooperation has a relative long 
history. This characteristic of SIOS is therefore an advantage for the 
validity of case study results. 

2. The consultation between the Swedish state and ethnic- and trans-
ethnic immigrant organisations through a governmental council 
since 1975. Establishment of this council is a part of one of the ob-
jectives of policies dealing with the integration of immigrant minori-
ties adopted 1975. This is also a unique case in Sweden, similar to 
the case of SIOS above, and therefore an advantage for the validity 
of case study results. This case study is described in detail in chapter 
5. 

3. The political participation of immigrants with a focus on the Swed-
ish Social Democratic Party (Socialdemokraterna) and The Liberal 
Party of Sweden (Folkpartiet). Although both of these parties have 
dominant roles in their respective political blocks, the participation 
of immigrants in these parties is neither unique nor representative 
for the political field in the Swedish context. Participation in these 
parties provides examples of what frequently occurs in this field. 
This case study I in detail describe in chapter 6.  

                               
489 Diken 1998:263; Ritzer 1981:246 
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Second, I have formulated three types of research questions related to the 
aims of this dissertation. As the specific questions illustrate, my first and 
third research questions entail more descriptive and understanding-directed 
aims, while the second question has a more explanatory aim: 
 

1. What kinds of experiences do organizationally active individuals 
have from cooperation, consultation and participation in these three 
selected cases? 

2. Which aspects of these experiences of inter-ethnic relations in the 
form of cooperation, consultations and participation are especially 
important and relevant for organizationally active individuals? 

3. How have inter-ethnic relations developed in these three cases dur-
ing the time periods examined? 

 
Third, I have selected a research strategy with a qualitative direction, em-
ploying case study methods with the help of interviews, observations and 
existing documents as empirical sources. I write and reflect more about this 
choice in chapter 3. 

Theoretical considerations  

Relations on the common conditions of parties, double involvement of agen-
cies, opportunities to exercise power and influence, importance of organiza-
tions for integration and importance of society perspective for discussions on 
integration are five of the most central topics (Chapter 2). Taken individually 
and as a whole, these factors exert a prime influence on what occurs in the 
case studies. 

In the case of relations on the common conditions of parties, key sources 
of inspiration include, among others, John Forester, Iris Marion Young, 
Seyla Benhabib and Anne Phillips. Their work directs important attention to 
opportunities and barriers that can exist in relations between parties with 
different conditions. Regardless of organizational size and establishment, 
organizations are represented by people in the organizational relations I have 
studied. With respect to this “topic” I have drawn on scholars whose per-
spectives highlight double involvements. These include, Göran Ahrne, Erv-
ing Goffman, and Peter L. Berger and Thomas Luckmann. 

In my examination of opportunities for power and influence, I have 
drawn on inspiration from scholars such as Sidney Tarrow, Göran Ahrne and 
Walter Korpi who focus on different dimensions of power- and influence 
relations in action. Robert D. Putnam's, Karin Borevi's and Bo Bengtsson's 
works have provided valuable tools for understanding the importance of 
immigrant organizations in integration processes. These works highlight the 
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importance of immigrant organizations for integration in particular, and for 
the society generally. Finally, I have found important sources of insight, 
among others, in the works of Milton Gordon, John Rex, Carl-Ulrik 
Schierup and Alexandra Ålund, who, in a variety of ways, reveal the impor-
tance that different perspectives on society have for discussions about inte-
gration. 

Methodological considerations 

My methodological approach (chapter 3) acknowledges the powerful ten-
dency for methodological considerations to influence the research process as 
whole. This approach has parallels with “abduction”, ”adaptive theory” and 
“zigzagging” which combine inductive and deductive approach through a 
continuous interaction between theory, data and analysis.490 

I have selected the case study approach as my method for investigating 
inter-ethnic relations. Three different data sources are used: interviews, ob-
servations and existing documents, with data gained from interviews playing 
a more important role than observations and existing documents in my case 
studies. 

I have conducted a total of sixty-six interviews (of which twenty-five 
with women) and four observations, and studied a large body of existing 
documents in the matter. In the case of the governmental council, I have 
interviewed both representatives for the immigrant organizations and repre-
sentatives for State Ministries (including earlier Ministers who hade been 
responsible for migration and integration issues, and other high-ranking offi-
cials) in meetings of the council. In the two other cases I have interviewed 
only individuals with immigrant background (who represent more than 
twenty different nationalities). 

Opportunities and barriers in inter-ethnic relations 

From the results of the three case studies (chapters 4–6) I distinguish be-
tween opportunities and barriers on the basis of partly their level as individ-
ual, organizational and public, partly their characteristic as socially system-
atic/structural or socially practice based (chapter 7). I term those opportuni-
ties and barriers that are relatively long-term and more structural as “system-
atic/structural”. Those opportunities and barriers with an “ad hoc” nature, 
that are unstable or changeable, I characterize as “social practice-based”. 

Individuals' interests for and engagements in relations have a great impor-
tance for the use of the competence that individuals have. It is important also 

                               
490 Alvesson & Deetz 2000; Layder 1998 and Aspers 2006 
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that the competences brought to bear are received and understood by the 
communication partner. This aspect is very important for inter-ethnic rela-
tions, where, for example, different ethnic and cultural norms and values, 
and different organizational traditions and experiences are embedded in the 
relations. To represent a large and established organization, for example, at 
meetings at the governmental council and SIOS, or to have a good relation-
ship to an ethnic group that has established and strong contacts in the soci-
ety, can also influence opportunities of individuals to effectively express 
their own demands and wishes. 

The division of organizational work is one of those aspects that is impor-
tant for systematic/structural opportunities on an organizational level. My 
interviews and observations show clearly that an individual representing a 
small or new organization can be more successful if she or he has a social 
and communicative competence that is used in practice. The attitude of or-
ganizations in the form of diversity plans or diversity policy, the material 
and non-material resources of organizations, networks and qualities and 
quantities in their appearance in the society have also substantial importance 
for opportunities and barriers in the relations. 

The tension between “that which is stated and promised” in organiza-
tional documents or in public statements and ”that which is done and deliv-
ered" by organizations in practice serves also as a source of barriers. My 
case studies clearly show that the sources of tensions which influence the 
patterns and variations in opportunities and barriers extend beyond ethnicity. 
Tensions between old and new organizations, between working immigrant 
organizations and refugee organizations, between different organizations of 
members from the same ethnic group or between organizations that carry 
conflicts from members’ countries of origin offer examples of some of the 
difficulties that generate barriers to broad interest constellations between 
organizations. 

Discourses about migration, about integration policy, and about its appli-
cation, have had a major impact on the patterns and variations in these op-
portunities and barriers on a public level – especially since 1975. As my case 
studies show, many things have happened since 1975 in the specific fields 
selected. A constantly recurring ambition to recognize diversity and to de-
crease segregation is one of the opportunities, while the discrimination that 
has been taking place in different parts of the society has created barriers. 

How are organized inter-ethnic relations possible? 

Opportunities and barriers that occur in and through the cooperation, the 
consultation and the participation on individual, organizational and public 
levels can, I argue, be interpreted to mean that there are individuals, organi-
zations and society formations that can serve to both facilitate and obstruct. 
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Beginning with these diverse influences (covered in detail in Chapter 7), and 
taking into account the results of my case studies (Chapters 4–6) and of my 
comparative analysis (Chapter 8), I formulate some conclusions in the form 
of assumptions or theses (Chapter 9). These are not “solutions” to particular 
problems, but assumptions as ”fusions" of different “horizons”.491 
 

1. Change and continuity in immigrants’ organizational life shows that 
the engagement of immigrants in their own organizations has a con-
tinued importance for their integration in society. 

2. Creating interest constellations that transcend ethnic boundaries is 
not problem-free, and there are certain tensions, which can constitute 
the basis for significant barriers to inter-ethnic interest constella-
tions. 

3. Asymmetries in the conditions of acting individuals cannot be taken 
as obvious, and it is not necessarily the case that there must exist a 
complete unanimity between asymmetries in and effects of the ac-
tions of individuals. 

4. It is a strong point that the representation of ideas complements with 
representation of people, but it cannot be taken for granted that ideas 
and people actually are present at the same time. Therefore, it is nec-
essary that there is a balanced view on the presence in relations. 

5. Attitudes of involved agencies toward diversity have a great impor-
tance for what happens in practice. 

6. Integration in general, and inter-ethnic relations in particular, do not 
exist and develop merely within national boundaries. Globalisation 
processes, which contribute to new international conditions, both in-
fluence and are influenced by the sum of developments within na-
tion state boundaries. 

7. Integration refers not only to the integration between natives and 
immigrants, but also the integration between different immigrant 
groups and within every immigrant group. 

8. Developments in organizational life demonstrate that ethnic and 
trans-ethnic immigrant organizations are faced with new challenges 
for their own activities, both today and in the future. 

                               
491 Gadamer 1997:154 
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Bilagor 

1. Om observationer 

Tre möten mellan invandrarnas riksorganisationer och staten 

Möte 1: Regeringens råd för etnisk jämlikhet och integration 
Mötet började med den ansvariga ministerns inledningsanförande. Ministern 
talade om frågor såsom flyktingmottagande, minskning av arbetslöshet bland 
invandrare, arbetets betydelse för integration med mera. Därefter ställde 
deltagarna olika frågor till ministern om det som sagts eller inte sagts. Efter 
svar och reflexioner kring frågor och åsikter lämnade ministern mötet. 
Dagsaktuella utredningar, myndigheter, projekt etc. presenterades enligt 
dagordningen. I stället för den tid som två frånvarande talare skulle ha haft, 
blev det en diskussion om rådets framtida agenda. Om detta dök många frå-
gor upp som hängde samman med rådets funktion och mötesformer. Några 
representanter gjorde jämförelser mellan ministrars deltagande i olika perio-
der. Betydelsen av återreflekterande mekanismer som gör att diskussioner 
förs vidare i organisationer och i departementet påpekades också av en del 
deltagare. 
 
Möte 2: Regeringens råd för etnisk jämlikhet och integration 
Mötet inleddes av en tjänsteman från Justitiedepartementet. Därefter redovi-
sade en annan tjänsteman ett kommittéarbete som genomförts på uppdrag av 
regeringen. Efter frågor, svar och reflexioner kring detta uppdrag började 
grupparbetet, vilket utfördes enligt en indelning gjord av den ansvariga enhe-
ten hos departementet. 

Efter lunchen redovisade grupperna sina diskussioner och förslag till re-
spektive diskussionsämne med den ansvariga ministern närvarande. Minis-
tern lyssnade och när alla grupper var klara med sina redovisningar framför-
de ministern några reflexioner om gruppdiskussioner och framlagda förslag. 

Under detta diskussionstillfälle talade en representant för SIOS:s med-
lemmar om roll och sammansättning av rådet och gav ett brev till ministern, 
där dessa organisationer deklarerade att de inte skulle delta i rådets möten 
under rådande förutsättningar. Eftersom ministern inte hann läsa brevet, 
önskade ministern att dessa organisationer skulle stanna kvar i rådet. Däref-
ter presenterade en tjänsteman från Integrationsverket nya riktlinjer för pro-
jektstöd. Efter frågor, svar och reflexioner avslutade en tjänsteman mötet.        
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Mötet 3: Ett samrådsmöte anordnat av Integrationsverket 
Mötet anordnas i två dagar och jag deltog den andra dagen.492 Mötets andra 
dag började med en tjänstemans tal om riktlinjer och prioriteringsområden 
angående organisation och verksamhetsbidrag till riksorganisationer 2002, 
reflektioner kring handläggning och resurser som fanns hos myndigheten. 
Sedan gjorde en representant från SIOS ett inlägg om bidragssystemet och 
dess tillämpningar. 

Efter dessa två inledande tal blev det en livlig diskussion. Därefter talade 
två tjänstemän från Integrationsverket om kriterier, riktlinjer och priorite-
ringar för projekt som handlade om invandrarflickor i utsatta situationer och 
mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. 

Efter en presentation av ett riksförbunds insatser för att förebygga rasism, 
främlingsfientlighet och diskriminering talade en tjänsteman om vikten av 
utvecklingsplaner för riksorganisationer. Slutligen inledde fem deltagare en 
diskussion om hur de skulle gå vidare i sina egna verksamheter. 

Ett möte mellan etniska invandrarorganisationer 

Mötet var SIOS:s representanskapsmöte och mötesaktiviteterna bestod av 
två delar. I den första delen genomfördes grupparbeten med temat ”SIOS 
jämställdhetsarbete och jämställdhetsplanen”. I den andra delen anordnades 
både SIOS:s och KvinnoSIOS representantskapsmöte.  

Jag deltog i en av arbetsgrupperna, i den gemensamma redovisningen och 
representantskapsmötet. Förslaget om en jämställdhetsplan var ett av ämnena 
och det förorsakade livliga diskussioner. Eftersom diskussionerna verkade ta 
längre tid än man tänkt, kom ett förslag om att bilda en liten grupp som skul-
le bearbeta planen under lunch och komma med revideringar av det som 
diskuterades i gruppen. Efter lunchen samlades gruppen igen och gick ige-
nom vad den interna gruppen kommit fram till. De föreslagna revideringarna 
accepterades och gruppen bestämde att den reviderade versionen skulle pre-
senteras i den gemensamma diskussionen. 

När alla samlades för att redovisa diskussioner i både arbetsgrupp ett och 
två, fortsatte diskussionerna, men slutligen uppnåddes en konsensus som 
utgick från att den nya styrelsen skulle utforma jämställdhetsplanen mot 
bakgrund av det som diskuterades i det gemensamma mötet. Efter denna 
överlåtelse gick man över till SIOS:s representantskapsmöte och kvinno-
kommitténs årsmöte. Efter genomgång av röstlängden godtogs förslag för 
dagordning, valdes mötets ordförande, sekreterare, protokollförare samt två 
protokolljusterare, tillika rösträknare. Därefter gavs information om revide-
ringar i mötets dokument som hade skickats ut långt före årsmötet. Avgåen-

                               
492 Den första dagen bestod av en gemensam middag, tal av Andreas Carlgren (Integrations-
verkets generaldirektör) och en inbjuden talares presentation av ett ämne. 
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de ordföranden i SIOS respektive KvinnoSIOS talade om aktiviteter gjorda 
under deras mandattid. En deltagare gav information om projekt som genom-
fördes och fortfarande genomförs. Efter budgetsredovisning och revisorernas 
berättelse beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

En diskussion uppstod om en av de tre motionerna, den som handlade om 
en kvotering från KvinnoSIOS till SIOS:s styrelse. Det blev diskussioner om 
kvinnorepresentation liknande den om jämställdhetsplanen. Slutligen förkas-
tades denna motion och man accepterade en alternativ lösning som styrelsen 
föreslog. Det blev inte diskussion om medlemskap i Centralförbundet Folk 
och Försvar. Den tredje motionen handlade om den jämställdhetsplan som 
diskuterades och remitterades till SIOS:s styrelse. 

Riksförbundet Roma international, som hade varit observatör antogs som 
ordinariemedlem till SIOS.  Medlemsavgift, verksamhetsplan och budget för 
2004 godkändes utan diskussion (inkl. förslag till yttrande över Ds 2003:10 
som handlar om förslag om organisationsbidrag). 

Den nya styrelsen och ordföranden valdes efter nomineringarna utan nå-
gon diskussion. I valet av revisorer och deras suppleanter gjordes namnänd-
ringar utan någon diskussion om dessa. Avgående ordförande i SIOS respek-
tive KvinnoSIOS fick tack och presenter för sina insatser under den gångna 
perioden. Mötet avslutades av den nya ordföranden som valdes enligt tur-
ordningsregel.  
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2. Inledande intervjufrågor 

Dessa är de inledande tematiska intervjufrågor som jag formulerade i sam-
band med den första intervjun inom ramen för fallstudien av Regeringens 
råd, det vill säga, samrådet mellan staten och etniska- och transetniska in-
vandrarorganisationer. Vid intervjuer för de två andra fallstudierna anpassa-
de jag de inledande tematiska frågornas form till respektive fall och indivi-
ders position i relationerna. Alla intervjuer började med en sådan inledande 
fråga, för att ge utrymme för de intervjuade personerna att själva bestämma 
referensramar för intervjuerna.   
 

• Jag vill börja med en allmän fråga. Kan du berätta om dina upple-
velser och erfarenheter av relationerna mellan staten och etniska- 
och transetniska invandrarorganisationer utifrån ditt deltagande i 
Invandrarrådet, Invandrarrådslagen och regeringens råd för etnisk 
jämlikhet och integration på departementsnivå och i samrådsgrup-
perna på myndighetsnivå? 

 
Därefter fortsatte intervjuerna beroende på personernas svar på den första 
inledande frågan. De nedanstående frågorna ställde jag inte i den ordning 
som de står här och frågornas form493 varierade från en intervju till en annan. 
Vissa berättelser innehöll svar på några av frågorna samtidigt och därför 
ställde jag aldrig en del frågor i deras nedanstående form.    

 
• Hur ser du på sammansättningen av rådet och samrådsgrupperna 

och valet av de individer som representerar organisationer i dessa 
möten? 

 
• Hur ser du på organisationers och individers möjligheter till att på-

verka det som man diskuterar, det vill säga dagordningen i rådet 
och samrådsgrupperna, och hur tror du att de använder dessa möj-
ligheter vid mötena? 

 
• Har organisationers storlek och etablerande någon betydelse för de-

ras delaktighet i rådets och samrådsgruppernas möten? I så fall 
hur? 

 
• På vilket sätt påverkar personlig kompetens individers delaktighet i 

rådets diskussioner? 
 

                               
493 När jag gjorde mina intervjuer var samrådsgrupperna på myndighetsnivå (anordnade av 
Statens invandrarverk och Integrationsverket) med i fallstudien. Sedan bestämde jag att jag 
skulle fokusera på samrådet på departementsnivå och materialet om samrådet på myndighets-
nivå skulle vara kompletterande vid behov.   
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• Förbereder organisationer i allmänhet och din organisation i syn-
nerhet sig inför möten inom rådet och samrådsgrupperna? I så fall 
hur? 

 
• För organisationer i allmänhet och din organisation i synnerhet vi-

dare diskussionerna från rådet och samrådsgrupperna? I så fall 
hur? 

 
• På vilket sätt följs diskussionerna i rådet och samrådsgrupperna upp 

i departementet respektive myndigheten? 
 
• Vad gör organisationer i allmänhet och din organisation i synner-

het, enligt din uppfattning, när de vill lägga fram sina budskap och 
synpunkter i och genom möten av rådet och samrådsgrupperna? 

 
• Hur handskas organisationer och individer i allmänhet och din or-

ganisation och du i synnerhet med de problem eller motsättningar 
som uppstår i möten hos rådet och samrådsgrupperna? 

 
• Vilka upplevelser och erfarenheter har du haft av relationerna mel-

lan dig och din organisation under ditt representantskap i rådet och 
samrådsgrupperna? 

 
• Har din organisation och du som person påverkats av rådet och 

samrådsgrupperna? I så fall hur? 
 
• Varför finns det så många rikstäckande invandrarorganisationer i 

Sverige och har svenska staten nära kontakter med dem? 
 
• Har rådet och samrådsgrupperna haft någon betydelse för sociala 

relationer i samhället i allmänhet och sociala relationer mellan oli-
ka invandrargrupper i synnerhet? I så fall hur? 

 
• Vilka likheter och skillnader finns det mellan rådet och samråds-

grupperna enligt din uppfattning? 
 
• Vad tror du att staten har för syfte med att inrätta rådet och sam-

rådsgrupperna? 
 
• Vilka frågor anser du har varit mest centrala i rådets och samråds-

gruppernas möten? 
 
• Vilka frågor har du saknat i rådets och samrådsgruppernas möten? 
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• Vad tycker du om förändringar i rådets form och innehåll? 
 
• Hur skulle du ha utformat rådet och samrådsgrupperna om du hade 

haft denna möjlighet? 
 
• Hur ser din organisation på andra etniska- och transetniska invand-

rarorganisationer och relationer med dem? 
 
• Hur tror du att staten ser på relationer mellan etniska- och transet-

niska invandrarorganisationer? 
 

• Hur ser din organisation och du på svensk invandrings- och integra-
tionspolitik (inkl. lagar, förordningar etc.)? 

 
• Vad betyder integration för din organisation och för dig? 

 
Jag har i princip avslutat varje intervju med samma fråga för att ge intervju-
personerna en ny möjlighet att komma med ytterligare uttalanden om saker 
som jag inte frågat om, eller som de själva har glömt att säga under intervju-
ernas gång:    

 
• Jag har inga fler frågor. Har du något mer att ta upp eller fråga om 

innan vi avslutar intervjun? 
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3. Riksorganisationernas medlemsutveckling 
 
Organisation  1999  2000  2001  Ändring % 

    1999-2001 

 

Sverigefinska Rf.  20 315  19 618  19 055  -6 

Bosnien-Herc. Rf.  15 671  15 133  15 671  0 

Syrianska Rf.  13 827  15 445  16 677  +21 

Turkiska Rf.  7 846  10 893  11 594  +48 

Serbiska Rf.  8 060 9 363 9 838  +22 

Grekiska Rf.  7 860  8 470  8 470  +8 

Serbernas Rf.  9 460  8 168  8 168  -14 

Kurdiska Rf.  7 070  7 815  8 150  +15 

Iranska Rf.  5 303  6 750  7 355  +39 

Irakiska Rf.  -  6 479  6 814  +5 

Immigranternas CF.  6 201  6 277  6 059  -2 

Assyriska Rf.  6 492  6 047  8 561  +32 

Ungerska Rf.  5 275  5 527  5 527  +5 

Kroatiska Rf.  5 830  5 178  5 712  -2 

Makedoniska Rf.  3 849  4 358  4 314  +12 

Bosn.-Herc. kvinno .  -  4 298  4 567  +6 

Albanska fören. Un. 000  4 215  4 215  0 

Finlandssvensk. Rf.  3 924  4 018  4 001  +2 

Roma International  -  3 900  2 989  -23 

Italienska Rf.  4 595  3 856  3 856  -16 

Kurdiska Rådet  -  -  3 710  0 

Kurdiska Union  -  3 102  3 354  +8 

Sverigeesternas Rf.  2 573  2 123  2 307  -10 

Somaliska Rf.  -  2 046  3 815  +86 

Iranska Flyktin. Rf.  -  -  2 016  0 

Spanska Rf.  2 100  1 791   650  -21 

Japanska Rf.  1 738  1 725  1 682  -3 

RIFFI  1 656  1 696  1 641  -0.9 

Isländska Rf.  1 985  2 056  000  +4 

Chilenska Rf.  2 518  1 612  1 040  -59 

RF. Huelen-Chile  5 833  000  000  0 

Polska föreningar Rf.  1 560  1 520  1 511  -3 
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Portugisiska Rf.  1 528  1 482  1 415  -7 

Eritreaniska Rf.  1 273  1 474  1 093  -14 

Immigranternas Rf.  1 474  1 298  1 416  -4 

Afrosvenskarnas Rf.  1 056  1 402  1 402  +33 

Bolivianska Rf.  -  1 351  1 420  +5 

Estniska Kommittén  1 305  1 305  1 149  -12 

Armeniska Rf.  -  1 305  1 560  +19 

Intern. Kvinno. Förb.  1 474  1 298  1 490  +1 

Polska Kongressen  2 022  1 281  2 280  -13 

Ingermanländska Rf.  1 444  1 247  1 261  -13 

Syriska Rf.  1 126  1 137  1 117  -0.8 

Bangladesh Rf.  -  2 030  2 006  -1 

Rf. Etiopier i Sverige  -  1 100  1 100  0 

Slovenska Rf.  1 191  1 089  1 089  -9 

Lettiska Hjälpkom.  1 063  1 056  1 043  -2 

Bosn. Svenska Kvino.  -  -  2 269  0 

Somaliland Rf.  -  1020  1 030  -1 

 

Totalt    203 604 

 
 
Källa: Ds 2003:10, bilaga 2 
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4. Riksförbundens verksamheter 
 

Verksamhet Antal Funktion 

 (procent)  

 

Kulturella aktiviteter 31 (74) Kulturell 

Utgivande av medlemstidning 27 (64) Kulturell/ integration/ politisk 

Deltagande i seminarier, konferenser, 27 (64) Integration/ politisk 

debatter och paneldiskussioner   

Projektverksamhet 24 (57) Ämnesberoende 

Anordnande av kurser och studiecirklar 21 (50) Integration/ kulturell 

Firande av högtidsdagar 18 (43) Kulturell 

Deltagande i regeringsråd 14 (33) Politisk 

Råd och stödverksamhet 12 (29) Integration 

Idrottsaktiviteter 11 (26) Kulturell/ integration 

Samordning av medlemsföreningar 10 (24) Politisk 

Anordnat barnkollo, sommarläger och 10 (24) Kulturell/ integration 

festivaler för barn och ungdomar   

Biståndsverksamhet, insamlingar 8 (19) Hemlandsrelaterad 

Anordnande och deltagande i 7 (17) Politisk 

manifestationer och demonstrationer   

Fondförvaltning, stipendie-, och  6 (14) Kulturell 

prisutdelning   

Öppen lokal 3 (7) Kulturell/ integration 

 

Undersökta förbund 42   

 

Källa: Dahlstedt 2003:64 
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5. Medlemmar i Regeringens råd för 
etnisk jämlikhet och integration (2003) 

Afrosvenskarnas riksförbund Nätverket Fackligt Aktiva Invandrare 

Allserbisk-Jugoslaviska riksförbundet Polska kongressen i Sverige 

Arbetsgivarverket Portugisiska riksförbundet 

Assyriska riksförbundet Riksförbundet internationella föreningen 
för invandrarkvinnor 

Bosnisk-Hercegovinska riksförbundet Riksförbundet polska föreningar i Sverige 

Caritas Sverige Riksföreningen Huelen-Chile 

Chilenska riksförbundet Riksidrottsförbundet 

Eritreanska riksförbundet Rädda Barnen 

Estniska kommitten SACO 

Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige Svenskt Näringsliv 

Forum för frivilligt socialt arbete Serbiska riksförbundet i Sverige 

Förenade islamiska församlingar i Sverige Slovenska riksförbundet 

Grekiska riksförbundet Sociala Missionen 

Hyresgästernas riksförbund Somaliska riksförbundet 

Immigranternas centralförbund Somaliska riksförbundet i Sverige 

Immigranternas riksförbund Spanska riksförbundet 

Internationella kvinnoförbundet Stockholms katolska stift 

Iranska riksförbundet i Sverige Svenska flyktingrådet 

Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige Svenska kommunförbundet 

Italienska riksförbundet Svenska kyrkan 

Japanska riksförbundet Svenska röda korset 

Judiska centralrådet i Sverige Sveriegeesternas förbund 

Kroatiska riksförbundet Sverigefinska riksförbundet 

Kurdiska riksförbundet Sveriges kristna råd 

Kvinnoforum Sveriges muslimska råd 

Landstingsförbundet Syriska riksförbundet 

Lettiska hjälpkommittén TCO 

LO Turkiska riksförbundet 

Makedoniska riksförbundet i Sverige Ungerska riksförbundet 

Romernas riksförbund OÖKER 
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6. Nominerade och valda kandidater 2002 

Tabell A. Nominerade och valda kandidater 2002 efter födelseland (procent) 
 

Del av världen   Landstings full- Kommunfull- 

 Riksdagsvalet mäktigvalen mäktigvalen 

 

 Nomine- Valda Nomine- Valda Nomine- Valda 

 rade  rade  rade 

 

Sverige  90  95  92  3  92  94 

Norden utom Sverige  2  2  3  3  3  3 

EU15 utom Norden  1  1  1  1  1  1 

Europa utom EU15 

och Norden  1  1  1  1  1  1 

Övriga världen  6  2  3  3  3  2 

Totalt  100  100  100  100  100  100 

Antal  5 239  349  11 435  1 656  51 048 13 271 

 

Källa: SCB 2004: 9         

  
 
Tabell B. Nominerade och valda kandidater 2002 efter egen födelseort samt efter föräld-
rarnas födelseort (procent) 

Utrikes/inrikes födda   Landstings full- Kommunfull- 

 Riksdagsvalet mäktigvalen mäktigvalen 

Föräldrarnas 

födelseort Nomine- Valda Nomine- Valda Nomine- Valda 

 rade  rade  rade 

 

Utrikes födda  10  5  8  7  8  6 

Inrikes födda   

 Med två utrikes födda 

 föräldrar  2  1  1  1  1  1 

 Med en utrikes född 

 förälder  5  7  5  4  5  4 

 Med två inrikes födda 

 föräldrar  84  87  85  88  86  88 

Totalt  100  100  100  100  100  100 

Antal  5 239  349  11 435  1 656  51 048 13 271 

 

Källa: SCB 2004: 9 
 



 239

Referenser 

Ahrne, Göran. 1989. Byråkratin och statens inre gränser. Stockholm: Rabén 
& Sjögren 

Ahrne, Göran. 1993. “Delvis människa, delvis organisation”, i Sociologisk 
Forskning, nr 1, 59–78 

Ahrne, Göran, Christine Roman och Mats Franzén. 1996. Det sociala land-
skapet. Göteborg: Bokförlaget Korpen 

Ahrne, Göran och Nils Brunsson. 2001. Metaorganisationer – identitet och 
auktoritet. Stockholm: Score rapportserie 2001:6 

Ahrne, Göran och Apostolis Papakostas. 2002. Organisationer, samhälle 
och globalisering. Tröghetens mekanismer och förnyelsens förutsättning-
ar. Lund: Studentlitteratur 

Allen, Myria Watkins, J. Micheal Gotcher och Joy Hart Seibert. 1993. ”A 
decade of organizational communication research: Journal articles 1980-
1991”, i Deetz. ed. 1993 

Alvesson, Mats. 1989. Ledning av kunskapsföretag. Exemplet Enator. 
Stockholm: Norstedts 

Alvesson, Mats. 1991. Kommunikation, makt och organisation. Kritiska 
tolkningar av ett informationsmöte i ett företag. Stockholm: Norstedts 

Alvesson, Mats. 1993. Med känslan som ledstjärna. En studie av reklamar-
bete och reklambyråer. Lund: Studentlitteratur  

Alvesson, Mats och Stanley Deetz. 2000. Kritisk samhällsvetenskaplig me-
tod. Lund: Studentlitteratur 

Alvesson, Mats och Kaj Sköldberg. 1994. Tolkning och reflektion. Veten-
skapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur 

Andersen, Uwe. 1990. ”Consultative institutions for migrant workers”, i Zig 
Layton-Henry. red. The political rights of migrant workers in western 
Europe. London: Sage Publications  

Appelqvist, Maria. 1999. Responsibility in transition: a study of refugee law 
and policy in Sweden. Umeå: Department of sociology, Umeå University  

Antoniadis, Jannis. 1984. ”Etik och debatt”, Invandrare & minoriteter, nr. 4 
Arai, Mahmood, Håkan Regnér och Lena Schröder. 2000. Är arbetsmarkna-

den öppen för alla? SOU 2000:7/bilaga 6 
Arbetsmarknadsdepartementet. 1979. Svensk invandrarpolitik inför 1980-

talet: rapport från Invandrarrådets rådslag. 15–17 juni 1979, Ds A 
1979:6. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet 

Arbetsmarknadsdepartementet. 1988. Svensk invandrar- och flyktingpolitik. 
Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet 

Arbetsmarknadsdepartementet. 1988. Rapport från invandrarrådslaget 
1987, Lycksele 22–23 maj. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet 



 240

Arbetsmarknadsdepartementet. 1991. Invandrarrådslaget 1990: 90-talets 
invandrarpolitik. Göteborg 29 november–1 december 1990. Stockholm: 
Arbetsmarknadsdepartementet 

Aspers, Patrik. 2006. Att förstå och förklara samtiden. Forskning om mening 
genom etnografi (bokmanus) 

Augustsson, Gunnar. 1996. Etniska relationer i arbetslivet. Teknik, arbets-
organisation och etnisk diskriminering i svensk bilindustri. Umeå: Socio-
logiska institutionen/ Umeå universitet 

Aytar, Osman. 1991. Kurdun makus talihi ve Guneydogu Anadolu Projesi 
(GAP) (Kurdernas dystra öde och Sydostanatoliens projekt). Istanbul: 
Medya Gunesi (på turkiska). 

Aytar, Osman. 1992. Hamidiye alaylarindan koy koruculuguna 
(Från de hamidiska regementena till byvakterna). Istanbul: Medya Gunesi 
(på turkiska). 

Aytar, Osman. 1995. Kurdistan bi fifti-fifti (Kurdistan med femtio mot fem-
tio). Istanbul: Nujen /Stockholm: Jina Nu (på kurdiska). 

Aytar, Osman. 1999. Integration i mångfald. En studie av sex invandrarg-
gruppers upplevda integration i Sverige. Stockholm: Jina Nu 

Aytar, Osman. 2002. Den sociala subjektspositioneringen i svensk invand-
rings- och integrationspolitik. Paper som presenterades på IMER-
konferensen 2002, 20–22 november 2002, Norrköping 

Aytar, Osman. 2003. ”Interaktionen mellan invandrarnas riksorganisationer 
och den svenska staten – ett strukturellt fenomenologiskt perspektiv”, 
Cultural diversity and integration in the Nordic welfare states, SSKH 
Meddelanden 65, 83–101, Helsingfors uni. 2003 

Aytar, Osman. 2004. “Kommunikation på olika villkor – om samrådet mel-
lan invandrarorganisationerna och svenska staten”, Bengtsson. red. 2004 

Barth, Fredrik. 1969. “Introduction”, I Barth, Fredrik (ed.). 1969. Ethnic 
groups and boundaries. The social organization of culture difference. 
Bergen-Oslo: Universitetsforlaget 

Becker, Howard S. 1968.”Social observations and social case studies”, In-
ternational Encyclopedia of the Social Sciences, vol.11 

Becker, Howard S. 1998. Tricks of the trade. Chicago: The university of 
Chicago press 

Bengtsson, Bo. red. 2004. Föreningsliv, makt och integration. Ds 2004:49 
Bengtsson, Bo. 2004a. “Föreningsliv, makt och integration–ett inledande 

perspektiv”, i Bengtsson 2004. red. 
Bengtsson, Bo. 2004b. ”Politisk integration via det allmänna föreningslivet – 

en kunskapsöversikt”, i Bengtsson 2004 red. 
Bengtsson, Bo. 2004c. ”Föreningsliv, makt och integration – lägesöversikt 

och slutdiskussion”, i Bengtsson 2004. red. 
Benhabib, Seyla. 1992. Autonomi och gemenskap: kommunikativ etik, femi-

nism och postmodernism. Göteborg: Daidalos 



 241

Berger, Peter L. och Thomas Luckmann. 1998. Kunskapssociologi. Hur in-
dividen uppfattar och formar sin sociala verklighet. Falun: Wahlström & 
Widstrand 

Berggren, Katarina och Abukar Omarsson. 2001. Rätt man på fel plats: en 
studie av arbetsmarknaden för utlandsfödda akademiker som invandrat 
under 1990-talet. Arbetsmarknadsstyrelsen. URA 2001:5 

Bergström, Göran och Kristina Boréus. 2000. Textens mening och makt: 
metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: Studentlitteratur 

Björklund, Ulf. 1986. “World-systems, the welfare state, and ethnicity”, 
Ethnos, vol. 51:III–IV, 285–306 

Blau, Peter M. 1963. The dynamics of bureaucracy. A study of interpersonal 
relations in two government agencies. Chicago: The University of Chi-
cago Press 

Boréus, Kristina. Diskrimineringens retorik: En studie av svenska valrörel-
ser 1988–2002. SOU 2006:52 

Borevi, Karin. 2002. Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället. Uppsala: 
Statsvetenskapliga institutuionen 

Borevi, Karin. 2004. “Den svenska diskursen om staten, integrationen och 
föreningslivet”, i Bengtsson. red. 2004 

Boström, Magnus. 2001. Miljörörelsens mångfald. Lund: Arkiv 
Bourdieu, Pierre. 1995. Praktiskt förnuft: bidrag till en handlingsteori. 

Göteborg: Daidalos 
Brochmann, Grete. 1999b. ”The mechanisms of control”, i Brochmann, 

Greta och Tomas Hammar (ed.). 1999. Mechanisms of immigration con-
trol: a comparative analysis of european regulation policies. Oxford: 
Berg 

Brochmann, Greta  och Jon Rogstad. 2004. ”På sidelinjen? Vilkår for delta-
kelse i politikk og organisasjonsliv i Norge”, Bengtsson. red. 2004 

Brubaker, Rogers, Mara Loveman & Peter Stamatov. 2004.”Ethnicity as 
cognition”, Theory and Society, vol. 33, num. 1 (February, 2004), 31–64  

Brunsson, Nils och Johan P. Olsen. 1993. The reforming organization. Lon-
don: Routledge 

Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 
Buber, Martin. 2004. Det mellanmänskliga. Ludvika: Dualis 
Buber, Martin. 1994. Jag och du. Ludvika: Dualis 
Bunar, Nihat. 2004. “Skolor i utsatta bostadsområden – mellan invandrars-

kapets sociala dimensioner och ryktets anatomi”, i Borevi, Karin och Per 
Strömblad. red. 2004. Kunskap för integration. Om makt i skola och ut-
bildning i mångfaldens Sverige. SOU 2004:33  

Bäck, Hanna och Richard Öhrvall. 2004. Det nya seklets förtroendevalda. 
Om politikerantal och representativitet i kommuner och landsting 2003. 
Stockholm: Svenska kommunförbundet/Landstingsförbundet/Justitiede-
partementet 



 242

Bäck, Henry. 1983. Invandrarnas riksorganisationer. Stockholm: EIFO 
(Rapport nr 24) 

Bäck, Henry. 1989. Jugoslaviska invandrarföreningar i Sverige. Stockholm: 
CEIFO/Stockholms universitet 

Bäck, Henry och Markku Peura. 1990. Finska och jugoslaviska invandrarfö-
reningar i Sverige. Stockholm: Delegationen för invandrarforskning 

Bäck, Henry. och Maritta Soininen. 1996. Invandrarna, demokratin och 
samhället: Om invandrarnas politiska deltagande i dagens Sverige. Gö-
teborg: Förvaltningshögskolan 

Bäck, Henry och Maritta Soininen. 1998a. ”Immigrants in the political proc-
ess”, Scandinavian Political Studies vol. 21, 29–50 

Bäck, Henry och Maritta Soininen. 1998b. Den kommunala invandrarpoliti-
ken. Arenor, aktörer och barriärer. Stockholm: SNS Förlag 

Bäck, Henry. 2004. “Välfärd på minoritetsspråk: Institutioner, organisationer 
och strategier”, i Ds 2004:49 

Bäck, Mats och Tommy Möller. 1992. Partier och organisationer. Stock-
holm: Publica  

Cicourel, Aaron V. 1980. “Three models of discourse analysis: the role of 
social structure”, i Discourse Processes: a multidisciplinary journal, vol. 
3,  number 3, July-September 1980, 101–131  

Cicourel, Aaron V. 1981. “The role of cognitive-linguistic concepts in un-
derstanding everyday social interactions”, i Annual Review of Sociology, 
vol. 7 (1981), 87–106 

Coleman, James S. 1990. Foundations of social theory. Cambridge: The 
Belknap Press of Harvard University Press 

Collins, Peter. 1998. “Negotiating selves: reflections on ‘unstructured’ inter-
viewing” i Sociological Research Online, vol.3, no.3, från: 
http://www.socresonline.org.uk/socresonline/3/3/2.html 

Cook, K. S och J. M. Whitmeyer. 1992. “Two approaches to social structure: 
Exchange theory and network analysis”, i Annual Review of Sociology, 
vol. 18 (1992), 109–127  

Dahlstedt, Inge. 2003. “Invandrarorganisationer i Sverige”, i Flemming 
Mikkelsen. red. Invandrerorganisationer i Norden. Köpenhamn: Nordis-
ka Ministerråd 

Dahlstedt, Magnus. 2000. Mångkulturell demokrati genom civilt samhälle? 
En problematisering. Umeå/Norrköping: Partnerskap för multietnisk in-
tegration (PfMI) 

Dahlstedt, Magnus. 2001. Demokratins en-fald: makt och vanmakt i det 
mångetniska samhället. Norrköping: Partnerskap för multietnisk integra-
tion (PfMI) 

Dahlstedt, Magnus. 2005. Reserverad demokrati. Representation i ett mång-
etniskt Sverige. Umeå: Boréa 

Dahlstedt, Magnus och Fredrik Hertzberg. 2005. Demokrati på svenska? Om 
strukturell diskriminering och politiskt deltagande. SOU 2005:112 



 243

Dahlström, Carl. 2004. Nästan välkomna. Invandrarpolitikens retorik och 
praktik. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet 

Dahlström, Edmund. 1967. ”Samerna i det svenska samhället”, Sociologisk 
Forskning, nr. 1, 1–23  

Darvishpour, Mehrdad. 2003. Invandrarkvinnor som bryter mönstret. Hur 
maktförskjutningen inom iranska familjer i Sverige påverkar relationen. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell International 

Deetz, Stanley. ed. 1993. Communication yearbook/ 16. Sage: California 
Deniz, Fuat. 1999. En minoritets odyssé. Upprätthållande och transforma-

tion av etnisk identitet i förhållande till moderniseringsprocesser: det as-
syriska exemplet. Uppsala: Uppsala universitet 

de los Reyes, Paulina. 1997. Invandrare och tjänsteman: en studie om in-
vandrartjänstemännens villkor i det svenska arbetslivet. Stockholm: TCO 

de los Reyes, Paulina och Masoud Kamali. red. Bortom Vi och Dom–
Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskrimine-
ring. 2005. SOU 2005:41 

Diaz, Jose Alberto. 1993. Choosing integration. Uppsala: Uppsala Universi-
tet 

Diaz, Jose Alberto. 1996. “Invandrarnas integration“, i SOU 1996/55 Vägar 
in i Sverige 

Diken, Bulent. 1998. Strangers, ambivalence and social theory. England: 
Ashgate 

Ds 2000:43, Begreppet invandrare – användningen i myndigheters verksam-
het 

Ds 2003:10, Ett sammanhållet bidragssystem för etniska organisationer 
Durkheim, Émile. 1964. The division of labour i society. New York: Free 

Press 
Edfast Ljungberg, Elisabet och Darin Jasim. 2004. Dekor eller deltagare? 

Stockholm: Svenska kommunförbundet/ Landstingsförbundet/ Justitiede-
partementet 

Ekberg, Jan. 1991. Vad hände sedan? En studie av utrikes födda på arbets-
marknaden. Växjö: Högskolan i Växjö 

Ekberg, Jan och Björn Gustafsson. 1995. Invandrare på arbetsmarknaden. 
Stockholm. SNS Förlag 

Elias, Norbert & John L. Scotson. 1999. Etablerade och outsiders. Lund: 
Arkiv 

Emami, Abbas. 2003. Att organisera oenighet. En sociologisk studie av 
Iranska Riksförbundet och dess medlemsorganisationer. Stockholm: 
Almqvist & Wiksell International 

Emami, Abbas. 2004. “Institutionaliserade relationer, fria organisationer – 
om sverigeiraniers föreningsliv”, i Bengtsson. red. 2004 

Emirbayer, Mustafa. 1997. “Manifesto for a relational sociology”, The 
American Journal of Sociology, vol. 103, no. 2 (September, 1997), 281–
317  



 244

Entzinger, Han. 2000. ”The dynamics of integration policies: a multudimen-
sional model”, i Koopmans, Ruud & Paul Statham. ed. 2000 Challenging 
immigration and ethnic relations politics. Oxford: Oxford university 
press 

Eriksson, Lars-Gunnar. 1988 Invandrarrådet. En översyn inför framtiden. 
Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet (beslutsunderlag) 

Esaiasson, Peter & Mikael Gilljam & Henrik Oscarsson och Lena Wängne-
rud. 2003: Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och 
marknad. Stockholm: Norstedts Juridik 

Fairclough, Norman. 1992. Discourse and social change. Cambridge: Polity 
press 

Fairclough, Norman. 1995. Media discourse. London: Arnold 
Fairclough, Norman och Ruth Wodak. 1997 “Critical discourse analysis”, i 

van Dijk. ed. 1997 
Feltenius, David. 2004. En pluralistisk maktordning? Om pensionärsorgani-

sationernas politiska inflytande. Umeå: Statsvetenskapliga institutio-
nen/Umeå universitet 

Forester, John. 1989. Planning in face of power. California: University of 
California Press 

Forester, John. 1993. Critical theory, public policy and planning practice. 
Toward a critical pragmatism. New York: State University of New York 
Press 

Franzén, Elsie C. 1997. Facket och de nya svenskorna. Stockholm: Fastig-
hetsanställdas förbund och LO 

Fred, Morris A. 1979. “How Sweden Works. A case from bureaucracy”, i 
Wallman, Sandra (ed.). 1979. Social anthropology of work. London: 
Academic Press 

Freedman, Maurice. 1961. ”Immigrants and associations: Chinese in Nine-
teenth-Century Singapore”, Comparative studies in society and history. 
An international quarterly, Vol. III (1960–1961), Mouton & Co, The 
Hague 

Gadamer, Hans-Georg. 1997. Sanning och metod i urval. Göteborg: Daida-
los 

Galaskiewicz, Joseph. 1985. “Interorganizational relations”, Annual Review 
of Sociology, vol. 11 (1985), 281–304  

Giddens, Anthony. 1984. The constitution of society. Outline of the theory of 
structuration. Cambridge: Polity Press 

Gidfors, Kerstin. red. 2005. Medlemmar från när och fjärran. Fackligt för-
troendevaldas egna berättelser. Stockholm: LO 

Goffman, Erving. 1974. Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dra-
matik. Stockholm: Prisma 

Goldhaber, Gerald M. och George A. Barnett. ed. 1988: Handbook of organ-
izational communication. New Jersey: Ablex Publishing Corporation 



 245

Gordon, Milton M. 1964. Assimilation in American Life: the role of race, 
religion and national origins. New York: Oxford University Press 

Greenbaum, Howard H., Susan A. Hellweg och Raymond L. Falcione. 1988. 
”Organizational communication evaluation: an overview, 1950–1981”, i 
Goldhaber och Barnett. ed. 1988 

Göransson, Anita. 2005. Makten och mångfalden: Eliter och etnicitet i Sve-
rige. Ds 2005:12 

Habermas, Jürgen. 1995a. Diskurs, rätt och demokrati. Göteborg: Daidalos 
Habermas, Jürgen. 1995b. Kommunikativt handlande: texter om språk, ra-

tionalitet och samhälle. Göteborg: Daidalos 
Hamel, Jacques, Stéphane Dufour och Dominic Fortin. 1993. Case study 

methods. California: Sage 
Hansson, Carl-Gösta. 1996. Fackliga karriärer. Umeå: Boréa Bokförlag 
Hein, Jeremy. 1997. ”Ethnic organizations and welfare state: The impact of 

social welfare programs on the formation of indochinese refugee associa-
tions”, Sociological Forum, vol.12, no.2 (1997), 279–295 

Hellberg, Inga. 1997. Det fackliga förtroendet: en studie av ombudsmän och 
experter 1950-1991. Uddevalla: Atlas 

Helmersson Bergmark, Karin. 1995. Anonyma alkoholister i Sverige. Stock-
holm: Almqvist & Wiksell International 

Hobson, Barbara. 2003. ”Recognition struggles in universalistic and gender 
distinctive frames: Sweden and Ireland”, i Hobson, Barbara. ed. 2003. 
Recognition struggles and social movements. Contested identities, agency 
and power. Cambridge: Cambridge University Press 

Hosseini-Kaladjahi, Hassan. 1997. Iranians in Sweden: economic, cultural 
and social integration. Stockholm: Almqvist & Wiksell International 

Hosseini-Kaladjahi, Hassan. 2002. ”Ethnic or social: Redrawinf the bounda-
ries”, I Banno Gomes, Nadia, Aina Bigestans, Leif Magnusson och Ingrid 
Ramberg. ed. 2002. Reflections on diversity and change in modern soci-
ety. A festschrift for Annick Sjögren. Borkyrka: Mångkulturellt centrum 

Inkinen, Magdalena & Hanna Bäck. 2005. Diskriminering i politiken? En 
översikt av kunskapen om strukturella hinder och bemötanden bland för-
troendevalda i Sverige. Uppsala: Statsvetenskapliga institutionen/Uppsala 
universitet 

Inrikesutskottets betänkande nr 6 (InU 1975:6), Inrikesutskottets betänkande 
med anledning av dels propositionen 1975:1 såvitt gäller Invandring m. 
m., dels propositionen 1975:26 om riktlinjer för invandrar- och minori-
tetspolitiken m. m., jämte motioner 

Integrationsverket. 2002. Rapport integration 2001. Norrköping: Integra-
tionsverket 

Integrationsverket. 2003. Rapport integration 2002. Norrköping: Integra-
tionsverket 



 246

Integrationsverket. 2004. Integration och indikatorer. Några teoretiska och 
metodologiska utgångspunkter för användandet av indikatorer. Norrkö-
ping: Integrationsverket 

Jaakkola, Magdalena. 1983. Sverigefinländarnas etniska organisationer. 
Stockholm: EIFO (Rapport nr 22) 

Jaakkola, Magdalena. 1987. ”Informal networks and formal associations of 
Finnish Immigrants in Sweden”, i Rex, Daniel och Wilpert. red. 

Jaakkola, Magdalena. 1989. Den etniska mobiliseringen av sverifinnarna. 
Stockholm: CEIFO/Stockholms universitet 

Jenkins, Shirley. ed. 1988. Ethnic associations and the welfare state. Ser-
vices to immigrants in five countries. New York: Columbia University 
Press 

Johannessen, Asbjörn och Per Arne Tufte. 2003. Introduktion till samhälls-
vetenskaplig metod. Malmö: Liber 

Johansson, Marcus. 2002. Exkludering av invandrare i stadspolitiken. Makt 
och maktlöshet i Örebro 1980–2000. Örebro: Örebro universitet 

Kamali, Masoud. Sverige inifrån – röster om etnisk diskriminering. SOU 
2005: 69 

Kamali, Masoud. 2006. ”Den segregerande integrationen”, i Kamali (red.) 
2006 

Kamali, Masoud. red. Den segregerande integrationen. Om social samman-
hållning och dess hinder. SOU 2006:73 

Kjellberg, Anders. 2001. Fackliga organisationer och medlemmar i dagens 
Sverige. Lund: Arkiv Förlag 

Knocke, Wuokko och Ulla Arnell-Gustafsson. 1981. MBL och facklig styrel-
serepresentation. Stockholm: Arbetslivscentrum 

Knocke, Wuokko. 1996. ”Facket och invandrarna”, Invandrare och Minori-
teter, nr. 4, Stockholm 

Knocke, Wuokko; Inga-Britt Drejhammar, Lena Gonäs och Kerstin Isaks-
son. 2003. Retorik och praktik i rekryteringsprocessen. Stockholm: Ar-
betslivsinstitutet 

Koopmans, Ruud och Paul Statham. red. 2000. Challenging immigration and 
ethnic relations politics. Comparative European perspectives. Oxford: 
Oxford university press 

Koren-Holm, Vida 1980. SIOS (Sju invandrarorganisationer i Sverige). Ett 
exempel på samarbete mellan invandrarorganisationer i Sverige. Uppsat 
i invandrarfrågor vid Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet 

Korpi, Walter. 1987. Maktens isberg under ytan. Stockholm: SOFI 
Kriesi, Hanspeter, Ruud Koopmans, Jan Willem Duyvendak och Marco G. 

Giugni. 1995. New social movements in Western Europe. A comparative 
analysis. London: University College London 

Kulturdepartementet. 1994. Vår mångkulturella framtid–Invandrarrådslaget 
1994: En dokumentation från regeringens Invandrarrådslag i Västerås 
16–18 juni 1994. Stockholm: Kulturdepartementet 



 247

Kuusela, Kristi. 1993. Integration i invandrartäta bostadsområden. Göte-
borg: Göteborgs universitet 

Laclau, Ernesto och Chantal Mouffe. 1985. Hegemony & socialist strategy: 
towards a radical democratic politics. London: Verso 

Lange, Anders. 1997. Invandrare om diskriminering III. Stockholm: 
CEIFO/Stockholms universitet 

Lange, Anders och Charles Westin. 1985. The generative mode of explana-
tion in social psychological theories of race and ethnic relations. Stock-
holm: Stockholms universitet 

Lange, Anders & Charles Westin. 1981. Etnisk diskriminering och social 
identitet: forskningsöversikt och teoretisk analys. Stockholm: Liber 

Lappalainen, Paul. 2005. Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i 
Sverige. SOU 2005:56 

Layder, Derek. 1998. Sociological practice. Linking theory and social re-
search. London: Sage 

Layton-Henry, Zig. 1990. ”Immigrant associations”, i Zig Layton-Henry. 
red. The political rights of migrant workers in western Europe. London: 
Sage Publications 

le Grand, Carl och Ryszard Szulkin. 1999. “Invandrarnas löner i Sverige: 
Betydelsen av vistelsetid, invandrarland och svensk skolgång”, i Arbets-
marknad & Arbetsliv, årgång 5, nr 2 (sommaren 1999): 89–110  

Lincoln, Yvonna S. och Egon G. Guba (2000): ”Paradigmatic controversies, 
contradictions, and emerging confluences”, i Denzin, Norman K. & 
Yvonna S. Lincoln (eds.) (2000): Handbook of qualitative research. Cali-
fornia: Sage publications 

Lindberg, Elisabet. 2005. Vad kan medborgarna göra? Fyra fallstudier av 
samarbetsformer för frivilliga instanser i äldreomsorg och väghållning. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell International 

Lindvall, Johannes & Joakim Sebring. 2005. “Policy reform and the decline 
of corporatism in Sweden”, West European Politics, 2005, vol. 28, no. 5 
(2005): 1057–1074  

Lithman, Yngve Georg. 1978. The community apart. A case study of a Ca-
nadian Indian reserve community. Stockholm: Stockholm Studies in So-
cial Anthropology 

Lukkarinen Kvist, Mirjaliisa. 2001. Etnisk mångfald i politiken. Stockholm: 
Mångkulturellt centrum 

Lundquist, Lennart. 1998. Demokratins väktare. Ämbestmännen och vårt 
offentliga etos. Lund: Studentlitteratur 

Maeyama, Takashi. 1979. ”Ethnicity, secret societies, and associations: The 
Japanese in Brazil”, Comparative Studies in Society and History. An in-
ternational quarterly, Vol. 21 (1979), Cambridge University Press 

Magdalenic, Sanja. 2004. Gendering the sociology profession: Sweden, Brit-
ain and the US. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 



 248

Marshall, T H och Tom Bottomore. 1992. Citizenship and social class. Pluto 
perspectives. London: Pluto press 

Mathiesen, Thomas. 1989. Den dolda disciplineringen. Makt och motmakt. 
Göteborg: Korpen 

Merriam, Sharan B. 1994. Fallstudien som forksningsmetod. Lund: Student-
litteratur 

Micheletti, Michele. 1994. Det civila samhället och staten. Medborgarsam-
manslutningarnas roll i svensk politik. Stockholm: Publica 

Mikkelsen, Flemming. red. 2003. Invandrerorganisationer i Norden. Kö-
penhamn: Nordiska Ministerråd 

Mikkelsen, Flemming. 2003a. “Invandrerorganisationer i et integrationsper-
spektiv”, i Flemming Mikkelsen. red. Invandrerorganisationer i Norden. 
Köpenhamn: Nordiska Ministerråd 

Mikkelsen, Flemming. 2003b. “Invandrerorganisationer og integrationspro-
cesser i Norden”, i Flemming Mikkelsen. red. Invandrerorganisationer i 
Norden. Köpenhamn: Nordiska Ministerråd 

Mills, C. Wright. 1997. Den sociologiska visionen. Malmö: Arkiv förlag 
Montgomery, Henry. 2003. “Hinder och möjligheter för det goda samtalet – 

den auktoritära och den demokratiska gruppen”, i Giljam, Mikael & Jör-
gen Hermansson. red. 2003. Demokratisn mekanismer. Malmö: Liber  

Mulford, Charles L and David L. Rogers. 1982. “Definitions and Models”, i 
Rogers, David L., David A. Whetten and associates. 1982. Interorganiza-
tional coordination. Theory, research, and implementation. Iowa: The 
Iowa State University Press 

Mulinari, Diana och Anders Neergaard. 2004. Den nya svenska arbetarklas-
sen. Rasifierade arbetares kamp inom facket. Umeå: Boréa 

Myrberg, Gunnar. 2004. ”Föreningsliv och politiskt deltagande”, Ds 2004:49 
Neergaard, Anders. 2002. ”Fackföreningsrörelsen i ett rasifierat samhälle”, i 

Reyes, Paulina de los & Irene Molina & Diana Mulinari. 2002. Maktens 
(o)lika förklädnader. Stockholm: Atlas 

Nelander, Sven och Ingela Goding. 2003. Andelen medlemmar i facket med 
utländsk bakgrund 2003. Stockholm: LO 

Nietzsche, Friedrich. 1987. Den glada vetenskapen. Göteborg: Korpen 
Norén, Lars. 1990. Fallstudiens trovärdighet. Göteborg: Handelshögskolan 
Norström, Eva. 2004. I väntan på asyl. Retorik och praktik i svensk flykting-

politik. Umeå: Boréa 
Odmalm, Pontus. 2004. ”Invandrarföreningar som intressekanaler–

möjligheter och hinder på lokal nivå”, i Bengtsson. red. 2004 
Olsson, Lars-Erik. 1998. Givande och tagande. Interaktion mellan frivilliga 

organisationer och kommuner. Stockholm. Sköndalsinstitutet 
Park, Robert E. 1920. ”Foreign Language Press and Social Progress”, i 

Turner, Ralph H. ed. 1967. Robert E. Park On social control and collec-
tive behaviour. Selected Papers Chicago: The University of Chicago 
Press 



 249

Persson, Jessica. 2003. Politiska resurser och aktiviteter 1992–2001. Stock-
holm: SCB (Levnadsförhållanden rapport nr 102) 

Phillips, Anne. 2000. Närvarons politik: den politiska representationen av 
kön, etnicitet och ras. Lund: Studentlitteratur 

Phillips, Nelson & John L. Brown. 1993. “Analyzing communication in and 
around organizations: a critical hermeneutic approach”, Academy of 
Management Journal, 1993, Vol.36, No.6, 1547–1576 

Pooya, Faramaz. 1999. “Kampen om och för ett riksförbund I Sverige”, So-
cialistisk Debatt, December 1999 

Portes, Alejandro. 1995. ”Economic sociology and the sociology of immi-
gration: A conceptual overvies”, i Portes, Alejandro. ed. 1995. The eco-
nomic sociology of immigration. Essays on networks, ethnicity and entre-
preneurship. New York: Russell Sage Foundation 

Promemoria 1995-09-28, Invandrar- och flyktingpolitiska rådet, Arbets-
marknadsdepartementet 

Putnam, Robert D. 2001. Den ensamme bowlaren. Den amerikanska med-
borgarandans upplösning och förnyelse. Stockholm: SNS förlag 

Redding, W. Charles och Phillip K. Tomkins. 1988 “Organizational commu-
nication – past and present tenses”, i Goldhaber och Barnett. ed. 1988 

Regeringens proposition 1968:142, Kungliga Maj:ts proposition till riksda-
gen angående riktlinjer för utlänningspolitiken m.m. 

Regeringens proposition 1975:26, Om riktlinjer för invandrar- och minori-
tetspolitiken m.m. 

Regeringens proposition 1985/86:98, Om invandrarpolitiken 
Regeringens proposition 1997/98:16, Sverige, framtiden och mångfalden. 

Från invandrarpolitik till integrationspolitik 
Regeringens proposition 1998/99:143, Nationella minoriteter i Sverige 
Rex, John. 1996. Ethnic minorities in the modern nation state: Working pa-

pers in the theory och multiculturalism and political integration. London: 
MacMillan Press 

Rex, John och Beatrice Drury. ed. 1994. Ethnic mobilisation in a multi-
cultural Europe. England: Avebury 

Rex, John, Joly Daniele och Czarina Wilpert. ed. 1987. Immigrant associa-
tions in Europe. Aldershot: Gower Publishing Company Limited 

Ricoeur, Paul. 1993. Från text till handling. Stockholm: Stehag 
Riksdagens protokoll nr 80, 14 maj 1975 
Riksdagens protokoll 1985/86:153–154  
Riksrevisionen (RiR). 2006. Statliga insatser för nyanlända invandrare. 

Stockholm: Riksrevisionen 
Riksrevisionsverket (RRV). 2002a. Att etablera sig i Sverige: en granskning 

av introduktionsverksamheten för flyktingar och deras anhöriga. Stock-
holm: Riksrevisionsverket (granskningsrapport 2002:15) 



 250

Riksrevisionsverket. 2002b. Hur mottas de asysökande? Den organiserade 
verksamheten för asylsökande inom Migrationsverket. Stockholm: Riks-
revisionsverket (granskningsrapport 2002:19) 

Ritzer, George. 1981 “Paradigm analysis in sociology: clarifying the issues”, 
American Sociological Review, vol.46, issue 2, April 1981, 245–248 

Rodisson, Adam [Yesil, Rocivan]. 2000. Formandet av Kurdiska riksför-
bundet. En studie om kurdernas föreningsliv i Sverige. C-uppsats i socio-
logi (Mitthögskolan i Östersund) 

Rodrigo Blomqvist, Paula. 2005. Närvarons politik och det mångetniska 
Sverige. Om att ta plats i demokratin. Göteborg: Förvaltningshögsko-
lan/Göteborgs universitet 

Rossi, Peter H. 1988. ”Sociological data”, i Neil J. Smelser. red. Handbook 
of sociology. London: Sage 

Rothstein, Bo och Jonas Bergström. 1999. Korporatismens fall och den 
svenska modellens kris. Stockholm: SNS. 

Rydgren, Jens. 2004. “Mechanisms of exclusion: Ethnic discrimination in 
the Swedish labour market”, Journal of Ethnic and Migration Studies, 
vol. 30 (4), July 2004, 697–716 

Rydgren, Jens. 2005. The role of social networks in ethnic conflicts: Locality 
and escalation. Stockholm: Sociologiska institutionen/Stockholms uni-
versitet (working paper series, no.1, december 2005)  

Sandell, Rickard. 1995. Makt och nätverk. En nätverksanalys av maktpoten-
tial i ett lokalpolitiskt system. Stockholm: Working paper no. 28, Socio-
logiska institutionen/Stockholms universitet 

Sassen, Saskia. 2000. Gäster och främlingar. Göteborg: Daidalos 
Sassen-Koob, Saksia. 1979. ”Formal and informal associations: dominicans 

and Colombians in New York”, International Migration Review, Vol. 13, 
Issue 2, Special Issue: International migration in Latin America (Summer, 
1979), 314–332  

SCB. 2004. Allmänna valen 2002. Del 4: Specialundersökningar. Stock-
holm: SCB 

Schierup, Carl-Ulrik och Alexandra Ålund. 1986. Will they still be dancing? 
Integration and ethnic transformation among Yugoslav immigrants in 
Scandinavia. Stockholm. Almqvist and Wiksell International 

Schierup, Carl-Ulrik. 1987a. Danser de for traditionens skyld? Invandrere, 
kultur og samfund. Umeå: The departement of sociology, University of 
Umeå 

Schierup, Carl-Ulrik. 1987b. ”Integration och invandrarpolitiska ideologier”, 
Sociologisk forskning, nr. 2, 5–24  

Schierup, Carl-Ulrik. 1990. “Invandrare och pluralism”, Zenit, nr. 107, 4–17 
Schierup, Carl-Ulrik. 1991. “Ett etniskt Babels torn: Invandrarorganisatio-

nerna och den uteblivna dialogen”, Sociologisk forskning, nr. 3, Göte-
borg: Sveriges sociologförbund 



 251

Schierup, Carl-Ulrik och Sven Paulson. red. 1994. Arbetets etniska delning. 
Stockholm: Carlssons bokförlag 

Schoeneberg, Ulrike. 1985. “Participation in ethnic associations: The case of 
immigrants in West Germany”, International Migration Review, Vol. 19, 
Issue 3 (Autumn, 1985), 416–437  

Schmitter, Barbara E. 1980. ”Immigrants and associations: Their role in the 
socio-political process of immigrant worker integration in West Germany 
and Switzerland”, International Migration Review, Vol.14, Issue 2 
(summer, 1980), 179–192  

Simmel, Georg. 1981. Hur är samhället möjligt och andra essäer. Göteborg: 
Korpen 

SIOS. 2005. Från arbetskraftinvandraren till medborgaren med annat etniskt 
ursprung. FIOS 1972–SIOS 2005. Stockholm: SIOS  

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1985/86:20, Om invandrarpolitiken 
(prop. 1985/86:98) 

Soininen, Maritta och Henry Bäck. 1999. ”Invandrare som medborgare, väl-
jare och politiker”, i SOU 1999:113 

Soininen, Marita och Nils Etzler. SOU 2006:53, Partierna nominerar – Ex-
kluderingens mekanismer – etnicitet och representation 

SOU 1974:69. Invandrarna och minoriteterna 
SOU 1974:70, Invandrarutredningen 4, bilagadel 
SOU 1984:58. Invandrar- och minoritetspolitiken 
SOU 1990:44. Demokrati och makt i Sverige. Maktutredningens huvudrap-

port 
SOU 1993:16. Nya villkor för ekonomi och politik 
SOU 1999:113. Medborgarnas erfarenheter 
SOU 1999:121. Avkorporativisering och lobbyism–konturerna till en ny 

politisk modell. Stockholm: Fakta info direkt 
Soydan, Haluk. 1984. “Invandrarorganisationerna – statens förlängda arm”, 

Invandrare & Minoriteter, nr.1, 28–29 
Soysal, Yasemin Nuhoglu. 1994. Limits of citizenship. Migrants and postna-

tional membership in Europe. Chicago: The university of Chicago press 
Svensson, Torsten och PerOla Öberg. red. 2003. Korporatismen i det nya 

millenniet. Tre uppsatser om intresseorganisationernas deltagande i 
svensk politik. Uppsala: Uppsala universitet/ Arbetslivsinstitutet 

Swedner, Harald. 1967. ”Om assimileringsprofiler”, Sociologisk Forskning, 
nr. 4, 199–227 

Södergran, Lena. 2000. Svensk invandrar- och integrationspolitik. Umeå: 
Sociologiska institutionen 

Sörbom, Adrienne. 2002. Vart tar politiken vägen? Individualisering, reflex-
ivitet och görbarhet i det politiska engagemanget. Stockholm: Almqvist 
& Wiksell International 

Tarrow, Sidney. 1994. Power in movement. Social movements, collective 
action and politics. Cambridge: Cambridge university press 



 252

Tarrow, Sidney. 1998. Power in movement. Social movements and conten-
tious politics. Cambridge: Cambridge university press 

Tegnemo, Annette. 2003. Diskrimineras invandrarföretagen i Sverige? En 
empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet. SOU 2003:17  

Thomsson, Heléne. 2002. ”Invandrade kvinnor och facket: en kärlekshistoria 
med förhinder”, i Sverke, Magnus & Jonny Hellgren. red. 2002. Med-
lemmen, facket och flexibiliteten: svensk fackföreningsrörelse i det mo-
derna arbetslivet. Lund: Arkiv 

Thompson, John B. 1990. Ideology and modern culture. Critical social the-
ory in the era of mass communication. Cambridge: Polity Press 

Thurén, Torsten. 1997. Källkritik. Stockholm: Liber 
Tilly, Charles .2000. Beständig ojämlikhet. Lund: Arkiv 
Togeby, Lise. 2004. ”På den anden side af Sundet. Indvandrere og flygtning-

es organisering og politiske deltagelse i Danmark”, Bengtsson. red. 2004 
Uhrwing, Marie. 2001. Tillträde till maktens rum. Om intresse-

organisationer och miljöpolitiskt beslutsfattande. Hedemora: Gidlunds 
förlag 

Uzun, Mehmed. 1996. ”Den moderna kurdiska litteraturen”, i Kulturrådet, 
nr. 2–3 (1996), 44–76  

Vogel, Joachim, Erik Amnå, Ingrid Munck och Lars Häll. 2003. Förenings-
livet i Sverige. Stockholm: SCB 

Weber, Max. 1971. “Etik och politik”, i Pontara, Giuliano. red. 1971. Etik, 
politik, revolution. vol.1. Stockholm: Bo Cavefors bokförlag 

Westin, Charles. 1990. Ethnic relations and identity processes. The case of 
the Uganda Asians in Sweden. Stockholm: CEIFO/Stockholms univer-
sitet 

Westin, Charles m fl. 1999. Mångfald, integration, rasism och andra ord. 
Stockholm: Socialstyrelsen 

Westin, Charles. red. 2001. Mångfald som vision och praktik: utvärdering av 
sex företag och organisationer. Norrköping: Integrationsverket 

Wijkström, Filip och Torbjörn Einarsson. 2006. Från nationalstat till när-
ingsliv? Det civila samhällets organisationsliv i förändring. Stockholm: 
Handelshögskolan i Stockholm 

Williams, J. Allen, Jr., Nicholas Babchuk & David R. Johnson. 1973. ”Vol-
untary Associations and Minority status: A comparative analysis of An-
glo, Black, and Mexican Americans”, American Sociological Review, 
Vol. 38 (October 1973), 637–646   

Winai Ström, Gabriele. 1988. ”Etniska konflikter och politiska lösningar”, i 
Gabriele Winai Ström. red. Konfliktlösning i det flerkulturella samhället. 
Stockholm: Regeringskansliets offsetcentral 

Wingborg, Mats. 1999. Invandrarföreningarna och integrationen. Utvärde-
ring av föreningarnas verksamhet i Stockholm. Stockholm: Integrations-
förvaltningen i Stockholms stad 



 253

Winther Jorgensen, Marianne och Louise Phillips. 2000. Diskursanalys som 
teori och metod. Lund: Studentlitteratur 

Yin, Robert K. 1989. Case study research : design and methods. California: 
Sage 

Young, Iris Marion. 2000. Att kasta tjejkast. Texter om feminism och rättvi-
sa. Stockholm: Atlas 

Zetterberg, Pär. 2004. ”Vägen in? Om etniska föreningar som ”skolor i de-
mokrati”, i Bengtsson. red. 2004 

Ålund, Aleksandra (1978): Migration och sociala förändringsprocesser. Om 
samtida jugoslaviska arbetsmigranter. Umeå: Umeå universitet 

Ålund, Aleksandra. 1985. Skyddsmurar. Stockholm: Liber förlag 
Ålund, Aleksandra. 1988. ”Invandrarkvinnor och problemideologier: om 

möjligheter och begränsningar i den privata och den offentliga sfären”, i 
Sociologisk Forskning, nr. 1 (1988), 32–46 

Ålund, Aleksandra & Isak Reichel. 2005. ”Medborgerlig agens för social 
inkludering”, i Dahlstedt & Hertzberg. 2005 



 254

Stockholm Studies in Sociology. N.S. 
Published by Stockholm University 

Editor: Göran Ahrne 
 
 

1. KARIN HELMERSSON BERGMARK Anonyma Alkoholister i Sverige 
(Alcoholics Anonymous in Sweden). Stockholm 1995, 195 sidor. 

 
2. APOSTOLIS PAPAKOSTAS Arbetarklassen i organisationernas värld: en 

jämförande studie av fackföreningarnas sociala och historiska förutsättning-
ar i Sverige och Grekland (The Working Class in the World of Organiza-
tions). Stockholm 1995, 239 sidor. 

 
3. HÅKAN LEIFMAN Perspectives on Alcohol Prevention. Stockholm, 1996, 

174 pages. 
 

4. HASSAN HOSSEINI-KALADJAHI Iranians in Sweden: Economic Cul-
tural and Social Integration. Stockholm 1997, 201 pages. 

 
5. ILKKA HENRIK MÄKINEN On Suicide in European Countries. Some 

Theoretical, Legal and Historical Views on Suicide Mortality and Its Con-
comitants. Stockholm 1997, 218 pages. 

 
6. ANDERS KASSMAN Polisen och narkotika problemet: från nationella ak-

tioner mot narkotikaprofitörer till lokala insatser för att störa missbruket 
(The Police and the Drug Problem). Stockholm 1998, 212 sidor. 

 
7. ÖRJAN HEMSTRÖM Male Susceptibility and Female Emancipation: Stud-

ies on the Gender Difference in Mortality. Stockholm 1998, 177 pages. 
 

8. LARS-ERIK OLSSON Från idé till handling. En sociologisk studie av fri-
villiga organisationers uppkomst och fallstudier av: Noaks Ark, 5i12-
rörelsen, Farsor och Morsor på Stan (From Idea to Action. A Sociological 
Study of the Emergence of Voluntary Organizations). Stockholm 1999, 185 
sidor. 

 
9. KRISTINA ABIALA Säljande samspel. En sociologisk studie av privat ser-

vicearbete (Selling Interaction. A Sociological Study of Private Service-
work). Stockholm 2000, 197 sidor. 

 
10. PER CARLSON An Unhealthy Decade. A Sociological Study of the State 

of Public Health in Russia 1990–1999. Stockholm 2000, 162 pages. 
 

11. LOTTA CONVIAVITIS GELLERSTEDT Till studiet av relationer mellan 
familj, ekonomi och stat. Grekland och Sverige (A Study of Relations Be-
tween Family, Economy, and State. Greece and Sweden). Stockholm 2000, 
166 sidor. 

 



 255

12. EVA CHRISTENSON Herraväldets processer. En studie av förslitningsska-
desituation och könade processer i tre olika slags arbetsorganisationer (Pat-
riarchal Processes. A Study of Women’s Muscloskeletal Pain Situation and 
Gendered Processes in Three Different Types of Work Organizations). 
Stockholm 2000, 174 sidor. 

 
13. JENNY-ANN BRODIN Religion till salu? En sociologisk studie av New 

Age i Sverige (Religion for Sale? A Sociological Study of the Swedish New 
Age Movement). Stockholm 2001, 142 sidor. 

 
14. ADRIENNE SÖRBOM Vart tar politiken vägen? Individualisering, reflexi-

vitet och görbarhet i det politiska engagemanget (Where is Politics going? 
On individualization, Reflexivity and Makeability in Political Commit-
ments). Stockholm 2002, 255 sidor. 

 
15. MIEKO TAKAHASHI Gender Dimensions in Family Life. A Comparative 

Study of Structural Constraints and Power in Sweden and Japan. Stockholm 
2003, 175 pages. 

 
16. ABBAS EMAMI Att organisera oenighet. En sociologisk studie av Iranska 

Riksförbundet och dess medlemsorganisationer (To organize Disunity. A 
Sociological Study of the Confederation of Iranian Associations and its 
Member Organizations). Stockholm 2003, 210 sidor. 

 
17. MEHRDAD DARVISHPOUR Invandrarkvinnor som bryter mönstret. Hur 

makt-förskjutningen inom iranska familjer i Sverige påverkar relationen 
(Immigrant Women who Break Established Patterns. How changing Power 
Relations within Iranian Families in Sweden influence Relationships). 
Stockholm 2003, 216 sidor.      

 
18. CARL LE GRAND AND TOSHIKO TSUKAGUCHI-LE GRAND (eds.) 

Women in Japan and Sweden: Work and Family in Two Welfare Regimes. 
Stockholm 2003, 239 pages. 

 
19. ROBERT SVENSSON Social Control and Socialisation: The Role of Mo-

rality as a Social Mechanism in Adolescent Deviant Behaviour. Stockholm, 
2004, 124 pages. 

 
20. SANJA MAGDALENIĆ Gendering the Sociology Profession: Sweden, 

Britain and the US. Stockholm 2004, 200 pages.  
 

21. SÉBASTIEN CHARTRAND Work In Voluntary Welfare Organizations: A 
Sociological Study of Voluntary Welfare Organizations in Sweden. Stock-
holm 2004, 204 pages. 

 
22. MARCUS CARSON From Common Market to Social Europe? Paradigm 

Shift and Institutional Change in EU Policy on Food, Asbestos and Chemi-
cals, and Gender Equality. Stockholm 2004, 278 pages. 

 



 256

23. NAOMI MAURO, ANDERS BJÖRKLUND, CARL LE GRAND (eds.) 
Welfare Policy and Labour Markets: Transformation of the Japanese and 
Swedish Models for the 21st Century. Stockholm 2004, 275 pages. 

 
24. ELISABET LINDBERG Vad kan medborgarna göra? Fyra fallstudier av 

samarbetsformer för frivilliga insatser i äldreomsorg och väghållning (What 
Can the Citizens Do? Four Case Studies of Voluntary Contribution in Public 
Elderly Care and Road Maintenance). Stockholm 2005, 374 sidor. 

 
25. MIKAELA SUNDBERG Making Meteorology: Social Relations and Scien-

tific Practice. Stockholm 2005, 259 pages. 
 

26. ALEXANDRA BOGREN Female Licentiousness versus Male Escape? Es-
says on intoxicating substance use, sexuality and gender. Stockholm 2006, 
169 pages. 

 
27. OSMAN AYTAR Mångfaldens organisering: Om integration, organisatio-

ner och interetniska relationer i Sverige (Organizing Diversity: On Integra-
tion, Organizations and Inter-ethnic Relations in Sweden). Stockholm 2007, 
253 sidor 

 
Subscriptions to the series and orders for single volumes should be addressed to any 
international bookseller or directly to the publishers: 

 
Almqvist & Wiksell International 

P.O. Box 7634, S- 103 94 Stockholm, Sweden. 
Phone: + 46 8 613 61 00 
 Fax:  + 46 8 24 25 43 

E-mail: info@city.akademibokhandeln.se 

 



 257

ACTA UNIVERSITATIS STOCKHOLMIENSIS 
 

Corpus Troporum 
Romanica Stockholmiensia 
Stockholm Cinema Studies 

Stockholm Economic Studies. Pamphlet Series 
Stockholm Oriental Studies 
Stockholm Slavic Studies 

Stockholm Studies in Baltic Languages 
Stockholm Studies in Classical Archaeology 
Stockholm Studies in Comparative Religion 

Stockholm Studies in Economic History 
Stockholm Studies in Educational Psychology 

Stockholm Studies in English 
Stockholm Studies in History 

Stockholm Studies in History of Art 
Stockholm Studies in History of Literature 
Stockholm Studies in Human Geography 

Stockholm Studies in Linguistics 
Stockholm Studies in Modern Philology. N.S. 

Stockholm Studies in Musicology 
Stockholm Studies in Philosophy 
Stockholm Studies in Psychology 

Stockholm Studies in Russian Literature 
Stockholm Studies in Scandinavian Philology. N.S. 

Stockholm Studies in Sociology. N.S. 
Stockholm Studies in Statistics 

Stockholm Studies in the History of Ideas 
Stockholm Theatre Studies 

Stockholm Germanistische Forschungen 
Studia Baltica Stockholmiensia 
Studia Fennica Stockholmiensia 

Studia Graeca Stockholmiensia. Series Graeca 
Studia Graeca Stockholmiensia. Series Neohellenica 

Studia Juridica Stockholmiensia 
Studia Latina Stockholmiensia 

Studies in North-European Archaeology 


	Prolog
	1. Integration, organisationer och interetniska relationer
	Syfte och problemområde
	Avgränsningar och definitioner
	Tidigare studier
	Disposition

	2. Relationer i och genom organisationer
	3. Tillvägagångssätt och empiriskt material
	En resa på landgångar
	Fallstudie som metod
	”Fall av vadå?”
	Empiriskt material
	Befintliga dokument
	Observationer
	Intervjuer

	Analysprocess

	4. Samarbete på lika villkor
	Organisering genom egna organisationer
	Kontinuitet och förändring i ett samarbete
	Den första fasen: uppkomst
	Den andra fasen: organisatorisk orientering
	Den tredje fasen: organisatorisk etablering

	Ett samarbete över etniska gränser
	Aktörernas intresse och engagemang
	Samarbetets sammansättning
	Representanterna och deras kompetens
	Representationens dubbelhet
	Effekter av samarbetet
	Inflytande över dagordningen
	Praktiskt samarbete i relation till det formella
	Samarbetets framtid


	5. Samråd på olika villkor
	Ett centralt samrådsorgan under förändring
	Uppkomst
	Struktur
	Dagordning
	Deltagande och ansvar

	Ett samråd på gott och ont
	Aktörernas intresse och engagemang
	Rådets sammansättning
	Representanterna och deras kompetens
	Representationens dubbelhet
	Effekter av samrådet
	Inflytande över dagordningen
	Praktiskt samråd i relation till det formella
	Samrådets framtid


	6. Delaktighet på individens villkor
	Invandrare i det partipolitiska livet
	Ett differentierat intresse för partier
	Representation genom förtroendeuppdrag
	Nya organiseringsformer
	Invandrares väljarbeteende – en skiljelinje i svensk politik?
	Partiernas offentligt uttalade ambitioner om delaktighet

	Delaktighet bortom invandrarskap
	Aktörernas intresse och engagemang
	Mångfalden inom partier
	Individer och deras kompetens
	Representationens dubbelhet
	Effekter av delaktighet
	Inflytande över dagordningen
	Delaktighetens framtid


	7. Möjligheter och hinder i interetniska relationer
	Individuell nivå
	Organisatorisk nivå
	Samhällelig nivå

	8. En jämförande analys
	Förändring och kontinuitet i invandrarnas organisationsliv
	Relationer i och genom metaorganisationer
	Differentierade vägar till makt och inflytande
	Relationer under asymmetriska förutsättningar
	Inkludering och exkludering inom organisationer
	Interetniska grupprelationer
	Representationens dilemma
	Aktörernas inställning till mångfald

	9. Hur är organiserade interetniska relationer möjliga?
	Föreningslivets betydelse för integration
	Svårigheter med interetniska intressekonstellationer
	Betydelsen av asymmetrier i förutsättningar
	Behovet av en nyanserad syn på närvaron
	Betydelsen av aktörernas inställning till mångfald
	Nya internationella förutsättningar
	Integration är inte enbart mellan infödda och invandrare
	Ett organisatoriskt liv inför nya utmaningar

	Epilog
	English summary
	Bilagor
	1. Om observationer
	2. Inledande intervjufrågor
	3. Riksorganisationernas medlemsutveckling
	4. Riksförbundens verksamheter
	5. Medlemmar i Regeringens råd för etnisk jämlikhet och integration (2003)
	6. Nominerade och valda kandidater 2002

	Referenser

