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Sammanfattning 

Rasism har varit ett problem genom historien men fenomenet har under vissa tidsperioder 

varit mer påtagligt än andra. Idag verkar det som att rasismen återigen är på frammarsch i 

samhället, inte minst med tanke på den växande islamofobin symboliserad av 

Sverigedemokraternas intåg i riksdagen. Politik är ett viktigt redskap för att förhindra rasism. 

De politiska beslut som tas för att stävja rasism grundas på den uppfattning som existerar om 

rasismens orsaker, dessa uppfattningar kan dock skilja sig från vad forskningen inom ämnet 

säger och därför är det viktigt att studera detta fenomen. 

Eftersom extremhögern återigen har börjat skörda framgångar är det viktigt att belysa 

fenomenet och bidra med förklaringar till varför den här typen av element kan växa. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka vad Vänsterpartiet officiellt samt vad enskilda medlemmar 

från Vänsterpartiet ser som de främsta orsakerna till varför rasism och främlingsfientlighet 

skapas i Sverige, men även uppkomsten av ett främlingsfientligt parti i riksdagen. Syftet är 

vidare att förankra de angivna förklaringsorsakerna till forskningslitteraturen i ämnet. 

Frågeställningarna som använts i studien är: Vilka är orsakerna enligt Vänsterpartiet till att 

främlingsfientlighet och rasism skapas? Vad säger forskningslitteraturen om deras 

orsaksförklaringar? 

Det empiriska materialet utgörs av intervjuer med fem politiker som varit aktiva inom 

Vänsterpartiet samt Vänsterpartiets officiella material. Intervjusvaren och materialet har sedan 

förankrats med hjälp av ett forskarbaserat teoretiskt ramverk, för att kunna bekräfta eller 

förkasta vad som angetts i intervjusvaren. Resultatet visar, enligt forskningslitteraturen men 

även via Vänsterpartiet, att möjligheterna för främlingsfientliga partier att växa bland annat 

handlar om vilka frågor som diskuteras i den politiska debatten. När frågor som rör kultur och 

levnadssätt framförs i politiken på bekostnad av frågor som rör ekonomi skapas ett utrymme 

för de högerextrema att växa. Samtidigt visar resultaten även att forskarna och politikerna ger 

olika förklaringar till framväxten av främlingsfientliga partier. När politiker menar att 

arbetslöshet och ekonomiska kriser är de främsta orsakerna till varför rasism skapas så är 

forskarna till stor del överens om att det i första hand handlar om de frågor som diskuteras 

inom politiken. 

Nyckelord 

Främlingsfientlighet, rasism, sociokultulturell konfliktdimension, socioekonomisk 

konfliktdimension, Vänsterpartiet.
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1. Inledning: En ökande rasism? 

Rasism och främlingsfientlighet har alltid existerat, både i Sverige och i resten av världen. 

Rasism har genom åren kommit till uttryck på flertal sätt, från apartheid i Sydafrika till 

vardagsrasism i Sverige där individer nekas inträde till krogar och pubar på grund av sin 

hudfärg. 

Rasism och främlingsfientlighet är idag ett samhällsproblem som politiker och forskare i 

Sverige i ökande utsträckning måste konfrontera med tanke på det ökande antalet individer 

som är födda utomlands samt har föräldrar som är det. Främlingsfientlighet är även på 

agendan ur aspekten att Sverigedemokraterna, sedan år 2010, för första gången kom in i 

Sveriges riksdag och därmed, blev det andra partiet i Sveriges riksdag, under de senaste 20 

åren, som har en politisk bakgrund och rötter i rasism och främlingsfientlighet. Även fast SD 

påpekar att dem endast är intresserade av att bevara svensk kultur och att det är 

invandringspolitiken de ställer sig kritiska till och inte invandrare i sig är det rimligt att anta 

att deras intåg i riksdagen är ett tecken på ökad legitimering av främlingsfientliga åsikter i 

Sverige.   

Det finns olika förklaringar till varför rasism och främlingsfientlighet frodas i samhället. Vissa 

hävdar att det handlar om rädsla för ”det okända” vilket bidrar till ilska och hat medan andra 

hävdar att det är en konsekvens av social orättvisa vars frustration slutligen riktar sig mot en 

grupp individer definierade av utseende eller ursprungsland. Eftersom åsikterna om 

fenomenet går isär är det viktigt att identifiera de faktiska orsakerna till varför rasism och 

främlingsfientlighet uppstår samt hur främlingsfientliga partier lyckats bli starka i Sverige. 

En del politiska rörelser, främst Vänsterpartiet menar att en av de främsta orsakerna till varför 

främlingsfientlighet uppstår är på grund av ekonomiska och sociala försämringar i samhället. 

Massarbetslöshet, segregation och försämringar inom välfärden är enligt Vänsterpartiet en 

stor bidragande orsak till varför främlingsfientlighet och rasism skapas. 

Det är en intressant aspekt som bör belysas samt analyseras ytterligare eftersom det finns en 

antydan om att strukturella förändringar, i samhället indirekt bidrar till ökad 

främlingsfientlighet. Vänsterpartiets åsikter med betoning på strukturella förklaringar har 

likheter med traditionella sociologiska förklaringsmodeller om hur olika fenomen i samhället 
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uppstår, därför är det intressant att studera fenomenet ur ett sociologiskt perspektiv. Studien 

ska inte fungera som ett politiskt laddat verk, tanken är att kunna presentera förklaringar 

utifrån ett partipolitiskt perspektiv, som kan kombineras(eller förkastas) med teorier och 

forskning till varför främlingsfientlighet uppstår. 

Visserligen är inte Vänsterpartiet det största partiet men profilerar sig mer än andra partier 

som antirasistiskt. Bland annat så ger en sökning på orden rasism och främlingsfientlighet noll 

träffar på Moderaternas hemsida, fast på Vänsterpartiets hemsida går det att finna 11 träffar på 

främlingsfientlighet samt 45 på rasism. Detta kan visserligen knappast användas som exempel 

för att fullständigt bekräfta att Vänsterpartiet är det allra mest aktiva antirasistiska partiet men 

det kan i alla fall fungera som en indikator på hur mycket frågan betyder för dem. 

Orden främlingsfientlighet och rasism används i studien som synonymer. Begreppen åsyftar 

således samma fenomen, diskriminering av en individ med orsak av dennes ursprung, religion 

eller etnicitet 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad Vänsterpartiet officiellt samt vad enskilda 

medlemmar från Vänsterpartiet, som representerar partiet i olika sammanhang, ser som de 

främsta orsakerna till varför rasism och främlingsfientlighet uppstår i Sverige, samt 

etableringen av ett främlingsfientligt parti i riksdagen. Vidare är syftet att analysera i vilken 

utsträckning de av Vänsterpartiet angivna orsakerna får stöd i forskning. I samband med detta 

är det även tänkt att redovisa om deras förklaringar finner stöd från forskningen kring det här 

ämnet. 

Syftet specificeras i följande frågeställningar: 

Vad anser Vänsterpartiet vara de främsta orsakerna till framväxt av främlingsfientlighet och 

rasism samt etablering av riksdagsparti med rötter i främlingsfientlighet och rasism? 

Vilket stöd får Vänsterpartiet utifrån relevant forskningslitteratur? 

1.2. Avgränsning 

Studien fokuserar på Vänsterpartiet. Därmed görs ingen analys av andra riksdagspartiets syn 

på orsaker till främlingsfientlighet. Fokus ligger på Vänsterpartiets syn på orsaker i nutid. 

Ingen analys görs av hur Vänsterpartiet ställt sig till dessa frågor historiskt. 
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Ingen analys görs av hur Vänsterpartiet och dess politiska representanter röstat i enskilda 

beslut relaterade till främlingsfientlighet. Det är en viktigt men komplicerad fråga som 

involverar aspekter av partipolitiska förhandlingar och strategier. 

Den tidigare forskning som Vänsterpartiet förklaringar jämförs med kommer endast i 

undantagsfall explicit kritiskt granskas. Ett val har istället gjorts att exkludera forskning som 

saknar eller har bristande empiriskt stöd oavsett om den stödjer eller motsäger Vänsterpartiets 

åsikter. 

 

1.3. Disposition 

Studien fortsätter med en presentation av studiens metodologiska tillvägagångssätt, därefter 

presenteras resultatet av intervjuerna och Vänsterpartiets publicerade material, sedan 

presenteras de teorier och forskningslitteratur som stödjer Vänsterpartiets förklaringsmodeller. 

Avslutningsvis så existerar det en avslutande diskussion där uppsatsens förtjänster och brister 

diskuteras men där resultatet från Vänsterpartiet även återkopplas, förankras och bekräftas 

med hjälp av forskarlitteratur men även med hjälp av aktuella samtalsämnen från den 

offentliga samhällsdebatten. 

 

2. Metod 

Under följande kapitel presenteras studiens olika metodologiska tillvägagångssätt för att 

besvara frågeställningarna. Metoderna som använts är intervjuer samt textanalys. Syftet med 

detta kapitel är att ge läsaren en fullständig insyn i hur materialet har samlats in och vilka 

metoder som använts för att kunna tolka materialet. Utifrån att ha läst detta avsnitt ska läsaren 

dessutom kunna replikera studien, varför det är viktigt att vara tydlig med hur metoderna till 

studien utformats.  

2.1. Induktiv metod 

Studien är av induktiv karaktär. Det innebär att teorier kring resultatet sammanställts efter att 

datainsamlingen ägt rumt (Bryman, 2009, s. 22-23). Tillvägagångssättet är rimligast eftersom 

det är omöjligt att veta vad de intervjuade kommer berätta och därför är det bättre att försöka 

förankra vad de angett med hjälp av teorier efter att intervjuerna är genomförda, det hade varit 
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orimligt att försöka förankra intervjusvaren och textdokumenten i teorier och forskning innan 

deras innehålls granskats och analyserats.   

Intervjuerna har varit det främsta tillvägagångssätt för att samla in det data som krävs för att 

besvara frågeställningarna. Mot bakgrund av att studien syftar till att undersöka vilken syn 

Vänsterpartiet har angående orsaker till rasism och analysera forskningsstöd för dessa åsikter 

är det rimligt att utgå från en induktiv ansats där teori sammanställs efter att datainsamlingen 

genomförts. 

Aspers nämner fem punkter som en forskare ska ha i beaktande när forskaren väljer metod. 

Dessa fem punkter är etik, fält, beviskrav, ekonomiska resurser och forskarens kompetens. 

(Aspers, 2007, s, 78). Av dessa fem punkter är det främst beviskrav, ekonomiska resurser och 

fält som varit avgörande för vilken metod som valts. Fältet berör individer som är aktiva inom 

Vänsterpartiet, beviskravet handlar om deras förklaringar till hur rasism skapas i samhället. 

De ekonomiska resurserna handlar om hur intervjuerna blivit genomförda. Med hjälp av 

relevanta frågor och tillsammans med ett snöbollsurval har de tillfrågade förklarat sin syn på 

hur och varför rasism skapas i samhället (Bryman, 2009, s, 115). 

2.2. Strukturerad Intervju 

Datainsamlingsmetoden har i huvudsak bestått av strukturerade intervjuer vilket innebär att de 

tillfrågade fått ett förbestämt frågeschema som de besvarat (Bryman, 2009, s, 301). 

Däremot har tanken aldrig varit att de tillfrågade skulle behöva besvara frågorna utifrån 

Vänsterpartiets partiprogram utan istället få ange egna reflektioner och åsikter kring 

fenomenet varför det även existerat utrymme för de tillfrågade att ange vad de anser är 

relevant under en särskild del av intervjun, samtidigt som alla intervjuer kännetecknats av en 

tydlig röd tråd.   

Intervjuerna har genomförts via e-post. I det här fallet fanns det många fördelar med att låta 

intervjuerna ske via e-post och det handlade främst om praktiska orsaker men även 

ekonomiska. Huvudrespondenten (som resterande urval utgår från, se kapitel 2.6) är verksam i 

Norge vilket skulle leda till svårigheter att arrangera en tidpunkt och plats för att utföra en 

muntlig intervju. Urvalet som utifrån huvudrespondenten uppstod berör individer som är 

bosatta i hela Sverige, vilket försvårar förutsättningar till att arrangera muntliga intervjuer. 

Därför bestämdes det att intervjuerna skulle ske via e-post. 
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2.3. Urval för intervjuer 

Eftersom det är individer från Vänsterpartiet som har intervjuas utifrån tips och 

rekommendationer från huvudkontakten har studien tillämpat ett snöbollsurval. Snöbollsurval 

är en urvalsprocess där forskaren först tar kontakt med en eller flera individer med intentionen 

att den personen i sin tur leder forskaren till ytterligare kontakter med andra individer som 

uppfyller kraven för att bli intervjuade (Bryman, 2009, s. 115). 

Inför studien blev en huvudrespondent som är aktiv inom Vänsterpartiet kontaktad och 

tillfrågad om han kunde ställa upp för en intervju. Han har även rekommenderat andra 

individer som kunnat ställa upp för att bli intervjuade. Därmed har hans förslag öppnat upp 

för ett kontaktnätverk som hjälpt forskaren att komma i kontakt med andra individer som 

senare blivit intervjuade. 

Snöbollsurvalet var mycket praktiskt för studien eftersom den förste respondentens kontaktnät 

i stor utsträckning hjälpt studien att komma i kontakt med andra individer. En stor nackdel 

med snöbollsurval är att det sällan eller aldrig resulterar i en representativ del av populationen 

som urvalet består av (Bryman. 2009, s, 116). Just det är dock mindre viktigt för denna studie, 

eftersom kvalitativa studier sällan eller aldrig ens har som mål att uppnå statistisk 

generaliserbarhet. Ett problem som eventuellt kan ha uppstått via urvalsprocessen är huruvida 

studien uppnått fullständig täckning. Om man utgår från att Vänsterpartiets två huvudfrågor 

utgår från fördelningspolitik och internationell solidaritet och om det skulle existera olika 

falanger inom partiet (den ena som förespråkar fördelningspolitik och den andra som 

förespråkar internationell solidaritet) så skulle det kunna innebära att resultatet kan ha blivit 

aningen skevfördelat beroende på vilka personer som deltagit i intervjuerna. De människor 

som deltagit i intervjuerna kan ha haft internationell solidaritet som första preferensram och 

därmed förklarat en verklighetsbild som främst bygger kring just internationell solidaritet och 

inte fördelningspolitik, eller tvärtom. 

 

2.4. Respondenterna 

De personer som deltagit i intervjuerna och godkänt att deras namn publiceras är följande: 

1, Ali Esbati, ekonom och tidigare ordförande för Ung Vänster. 

2, Thaher Pelaysed, ordförande för Vänsterpartiet i Göteborg. 

3, Peter Ahlbom, styrelseledamot och kassör för Vänsterpartiet i Helsingborg. 

4, Björn Öberg, ombudsman för Vänsterpartiet i Storstockholm. 

5, Seluah Alsaati, vice ordförande för Vänsterpartiet i Storstockholm. 
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Utöver dessa fem så var det ytterligare tre personer som kontaktades men som aldrig ställde 

upp för intervju. Dessa tre personer förblir anonyma eftersom de aldrig haft möjligheten till 

att godkänna om deras namn och roll inom partiet skall bli publicerade i studien. 

2.5. Öppen kodning 

För att kunna tolka, sammanställa och få ut något av datamaterialet, krävs det att materialet 

kodas (Aspers, 2007, s, 159). Att koda ett material kan göras på flera olika sätt och studiens 

resultat har kodats med hjälp av öppen kodning (Aspers, 2007, s, 162). Öppen kodning 

innebär att materialet (i det här fallet intervjuerna) granskats rad för rad. Fördelen med öppen 

kodning är att det inte existerar några förbestämda premisser för hur materialet ska kodas utan 

kodningen är väldigt fri, vilket öppnar för fria tolkningar av materialet utan att behöva ta 

hänsyn till några tidigare förutfattade meningar. Eftersom det inte är möjligt att förutse svaren 

till intervjuerna är det viktigt att ha ett öppet förhållningssätt till det som ska analyseras. 

2.6. Textanalys 

Förutom intervjuerna har även olika texter och dokument tillhörande Vänsterpartiet rörande 

deras åsikter gällande främlingsfientlighet samt deras antirasistiska arbete presenterats. 

Orsaken till varför intervjuerna kombinerats med olika dokument från Vänsterpartiet är för att 

återge en så heltäckande bild av deras inställning i frågan som möjligt. Samtliga dokument 

som analyserats har hämtats ifrån Vänsterpartiets hemsida (www.vansterpartiet.se). En text 

analys innebär att man går igenom befintliga dokument för att granska dem och för att urskilja 

om dokumenten innehåller något som, i det här fallet, kan tillföra ens studie ytterligare 

information. Anledningen till varför en textanalys gjorts i detta fall är för att finna 

förklaringarna till Vänsterpartiets syn på varför främlingsfientlighet uppstår. 

2.7. Etik 

Som forskare existerar det alltid förväntningar och roller som bör uppfyllas (Gustavsson , 

Hemeren, m.fl, 2005, s 15 – ff). Förväntningarna är direkt kopplade till forskarens etik. De 

främsta verktyg som använts i studien för att upprätthålla god forskared var att klargöra 

studiens syfte för de tillfrågade. Det andra var att klargöra för dem att de inte behöver svara på 

frågor som de tycker är obekväma. I den här studien har problemet ansetts vara begränsat 

http://www.vansterpartiet.se/
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eftersom frågorna till sin karaktär knappast kan uppfattas som känsliga, men möjligheten att 

inte vilja svara på en fråga ska alltid finnas tillgänglig. Det tredje var att fråga de tillfrågade 

om de accepterar att deras namn publiceras i studien, så att studien inte behöver publicera 

anonyma intervjuer. Samtliga punkter har presenterats för de tillfrågade och även accepterats. 

 

2.8. Begränsningar 

Valet av metod innebär ett par problem och begränsningar för studiens skull, inte minst vad 

det gäller studiens datainsamling. Ett problem är att i och med att intervjuerna har ägt rum via 

e-post har det inte varit möjligt att ställa följdfrågor till respondenterna, vilket förmodligen 

hade resulterat i ett djupare resultat. Ett annat problem är det att det har varit svårt att komma i 

kontakt med vissa individer. Somliga individer har svarat på mejlen omgående samtidigt som 

andra tar lång tid på sig, och vissa inte svarat överhuvudtaget. För att se till att individer svarat 

på mejlen har det skickats ut påminnelser för att påminna dem om att svara på mejlen, vilket 

har fungerat väl. 

Materialet som samlats in är självklart vinklat eftersom det presenteras utifrån ett särskilt 

politiskt synsätt men syftet med studien är inte att propagera för Vänsterpartiets antirasistiska 

politik, utan snarare att försöka förankra den till forskningslitteratur. Det är uppenbart genom 

hela studien vart Vänsterpartisters åsikter presenteras, vart forskarnas åsikter presenteras och 

vart författarens åsikter presenteras.  

En annan sak som hör till studiens begräsningar handlar om vad de människor som intervjuats 

har för huvudintresse inom det politiken. Svaren kan eventuellt skilja sig åt beroende av det 

politiska intresset som den intervjuade individen har. En politiker som t.ex. har kultur som 

hjärtefråga skulle kunna leverera andra svar än en politiker som har antirasism som 

hjärtefråga, på samma sätt kan en politiker som har antirasism som hjärtefråga skilja sig i sina 

svar gentemot en politiker som har ekonomisk politik som hjärtefråga. Utifrån det 

perspektivet är det väldigt svårt att veta huruvida studien uppnått fullständig täckning. 

Visserligen så är det fem olika politiker som har intervjuats men vilka deras hjärtefrågor är har 

inte framkommit under intervjuerna och därför är det svårt att avgöra vilka huvudintressen 

dessa individer har inom politiken och därmed blir det omöjligt att avgöra om studien uppnått 

fulständig täckning när det handlar om olika infallsvinklar och perspektiv inom just detta 

ämnesområde.  
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2.8.1 Förförståelse 

All forskning är ofta påverkad av något. Forskaren har oftast någon form av förförståelse inför 

det som ska studeras, i det här fallet Vänsterpartiets förklaringar till varför rasism och 

främlingsfientlighet växer i samhället. Min förförståelse grundar sig i diverse bloggar, artiklar 

m.m. som pratar om ämnet, det var bland annat utifrån den informationsupptagningen som 

idén uppstod om undersöka Vänsterpartiets antirasistiska politik. Jag delar många av 

Vänsterpartiets värderingar i andra frågor och därför var det intressant för mig att ta reda på 

hur verklighetsförankrad Vänsterpartiets antirasistiska politik egentligen är. Detta i 

kombination med att jag har invandrarbakgrund, och därmed kan ”falla offer” för 

främlingsfientlighet och rasism motiverade mig ännu mer till att skriva den här uppsatsen.    

Det är även viktigt att tydligt visa vad som är författarens åsikter, vad som är forskarnas 

åsikter och vilka som är Vänsterpartiets åsikter. Denna åtskiljning kommer främst ta sig i 

uttryck genom att presentera Vänsterpartiets åsikter under kapitlet Resultat, samtidigt som 

forskarnas åsikter presenteras under kapitlen Tidigare forskning och teorier och Återkoppling 

av resultat till forskning och teorier. Utöver det så kommer författarens åsikter under arbetets 

gång alltid inledas med frasen ”jag tror” eller ”jag tycker”. Därmed uppstår inga oklarheter 

om vilka som tycker vad genom studiens gång. 

3. Resultat 

I föregående kapitel så presenterade studiens metodologiska tillvägagångssätt. I det här 

kapitlet presenteras Vänsterpartiets syn på rasism och främlingsfientlighet. Med hjälp av de 

intervjuer som ägt rum och med de dokument som finns på Vänsterpartiets hemsida 

(www.vansterpartiet.se) presenteras partiets syn på hur och varför rasism uppstår. Utav 

intervjuerna och det övriga materialet så hade det uppstått fyra olika teman: orättvisor i 

samhället, statlig rasism, metoder för att bekämpa rasism, samt egna misslyckanden. Dessa 

teman presenteras i tur och ordning. 
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3.1. Orättvisor i samhället 

Vänsterpartiet anser att de främsta orsakerna till varför rasism växer i Sverige är på grund av 

ökade klassklyftor och sociala orättvisor. Ett samhälle där det råder arbetslöshet och 

segregation är enligt Vänsterpartiet en god grund för främlingsfientlighet att växa i. 

Segregerade bostadsområden och skolor omöjliggör för olika kulturer att komma i kontakt 

med varandra vilket sedermera spär på fördomar som individer har om varandra och om olika 

kulturer (Olsson, 2002, s, 11). Under intervjun är Peter Albhom inne på ett liknande spår och 

säger: ” Massarbetslöshet, bostadsbrist, ökad fattigdom är alltid grogrund för rasism. ... 

Sverige är på inget sätt immun för detta.”. Bortsett från ökad segregation så är klassklyftor, 

enligt partiet, ytterligare en orsak till varför rasism uppstår när det bedrivs en politik som 

handlar om att ta från arbetare, arbetslösa och sjukskrivna, vilket är exakt det som sker idag i 

Sverige (Ohly, m.fl. 2011, s, 14-16). Även Thaher Pelaysed är inne på ett liknande spår, han 

säger: ”... I dag ligger motsättningar mellan de som har jobb och de som är arbetslös eller 

sjuk samt mellan svenska och invandrare”. Detta anger även Ali Ebsati i intervjun, han 

säger : ”Vidgade klyftor skapar grogrund för syndabockstänkande. Människor som känner sig 

svikna kan presenteras med enkla ”lösningar” om att det är ”De Andras” fel.” 

Främsta sättet att komma i få  bukt på rasismen är enligt Vänsterpartiet att omfördela makten 

och resurserna i samhället (Partistyrelsen, 2009, s. 3-4). En generell välfärdspolitik är ett av 

de främsta verktygen för att föra en tydlig och bred antirasistisk politik (ibid.). Eftersom 

rasismen skapas av det nuvarande politiska systemet där individer som redan har det illa ställt 

får det ännu sämre är det enligt Vänsterpartiet deras främsta uppgift att bekämpa den 

nuvarande politiken. Enligt partiet är alltså det nuvarande politiska systemet en stor 

bidragande orsak till främlingsfientliga yttringar som äger rum idag i samhället. Ali Esbati 

säger så här: ”När klassdimensionen i politiken avaktiveras kan högern – i olika skepnader – 

samla folk runt andra konfliktlinjer.” och han får medhåll av Thaher Pelaysed som säger: ” 

Kapitalismen och nyliberalismen har visat sig utöka skillnader och samhällsklyftor istället för 

att utjämna dem. För att bekämpa rasismen krävs en politik som rör sig bort från högerpolitik 

och som istället skapar ett samhälle utan klasskillnader.”.   

Att förse individer med jobb, utbildning och bostad och därmed utjämna klasskillnader och 

olikheter är partiets främsta strategi för att bekämpa rasism, Denna åsikt får medhåll av bland 

annat Björn Öberg, som säger: ”Det enkla svaret är med en politik för social jämlikhet. Allas 

rätt till jobb med rimlig lön, skolor och sjukvård som levererar hyfsat jämna resultat över hela 

landet. /” 
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Även arbetsmarknaden i sitt nuvarande tillstånd blir, enligt Vänsterpartiet, en grogrund för 

rasism eftersom kapitalet idag anses ha en möjlighet att sätta press på arbetstagare genom 

osäkra anställningsformer. I kombination med att individer med utländsk bakgrund är 

koncentrerade inom lågbetalda, monotona och hälsofarliga yrken bidrar det till en etniskt 

segregerad arbetsmarknad. Konsekvensens blir att arbetsgivare medvetet kan försämra 

förhållandena för alla arbetstagare oavsett ursprung. Enligt partiet skapas därför termer som 

kretsar kring ”vi” mot ”de” (Partiprogrammet, 2008, s, 12). Ali Esbati utvecklar i intervjun det 

här resonemanget och säger: ”Den etniska uppdelningen i yrken, löner och arbetsvillkor 

försvagar arbetarkollektivet och reproducerar samtidigt synen på folk med 

invandrarbakgrund som ”De Andra” ... Arbetskraftsinvandring som sker på arbetsköparnas 

villkor och som leder till att löner och villkor dumpas, cementerar främlingsfientligheten”. 

Även Björn Öberg är av en liknande uppfatning: ”En annan påverkan är såklart också den 

fria rörligheten inom EU som har ställt till med en hel del oordning på den svenska 

arbetsmarknaden. Vi ser hur arbetare från Baltikum, Polen och övriga Östeuropa utnyttjas 

som billig arbetskraft. ”. 

De problem som förhållandena för med sig kan enligt partiet och de tillfrågade leda till att 

individer börjar efterlysa enkla förklaringar på komplicerade problem. Lösningarna kan 

handla om att skylla problemen på individer som ser annorlunda ut eller kommer från ett 

annat land vilket leder till att dem riktiga problemen hamnar i skymundan (Partiprogrammet. 

2008, s. 13). 

3.2. Statlig rasism 

Vänsterpartiet ser även statlig och institutionaliserad rasism, oavsett om den sker medvetet 

eller omedvetet, som ett växande problem. Enligt partiet så existerar statlig rasism idag i flera 

olika former, men det är främst två typer av statlig rasism som syns tydligast i dagens svenska 

samhälle. Den första är den svenska flyktingpolitiken som idag, enligt partiet, är alldeles för 

nonchalant och restriktiv. Ali Esbati säger: ”Också flyktingpolitiken spelar en stor roll. 

Självklart påverkar det synen på de invandrare som redan är i landet, om det förs en 

avhumaniserande flyktingpolitik och om asylsökande ständigt beskrivs i termer av problem.”. 

Vänsterpartiet ser ett problem i att myndigheter idag avvisar individer till områden som de 

flytt från och där det råder förföljelse, tortyr och krig. Att utvisa individer och att dessutom 

inte ta deras historier om trakasserier och hot om förföljelse ifall de återvänder på allvar 

resulterar, enligt partiet, i signaler om att rasistiska grupper har rätt när de kräver en minskad 
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invandring till Sverige. En sådan politik legitimerar, medvetet eller omedvetet, den rasistiska 

politiken och skapar en falsk bild av att politiken som rasister förespråkar är den enda rätta 

(Partistyrelsen, 2010, s, 3). Även vice ordförande i Stockholm, Seluah Alsaati är inne på ett 

liknande spår och säger så här: ” Ja, alltså en vanlig missuppfattning är att man exempelvis 

måste minska invandringen för att hålla de rasistiska tongångarna nere. Men jag tror att det 

är tvärtom ” och hon fortsätter sedan med att säga: ”Om krav om att minska invandring till 

exempel blir en aktuell fråga, och fler än SD driver det, kommer det bädda för att den typen 

av åsikter blir accepterade.” 

Ett annat exempel på statlig rasism är enligt partiet det nuvarande kriget mot terrorism som 

har medfört att den muslimska minoriteten i västvärlden blivit föremål för kraftiga fördomar 

om att alla muslimer är terrorister. Individer med utländsk bakgrund blir indirekt negativt 

drabbade av kriget mot terrorn på grund av dess utformning. Kriget mot terrorism är enligt 

Vänsterpartiet ett sätt för USA och dess allierade att föra en aggressiv imperialistisk politik. 

Konsekvensen blir ett skapande av rasistisk tänkande där individer som är föremål för kriget 

mot terrorism blir stämplade som terrorister av allmänheten och därmed avhumaniseras. 

(Partiprogram, 2008, s, 13). Ali Esbati utvecklar det här påståendet i intervjun och säger: ”En 

mycket viktig aspekt som alltför sällan beaktas, är kopplingen mellan utrikespolitik och 

rasism././ Det var ”Kriget mot terror” och angreppet mot Afghanistan och sedan Irak som 

spelade mycket större roll. Dessa handlingar reproducerar på ett mycket handfast sätt ett 

rasistiskt tänkande som för tillfället upprätthåller bilden av muslimer och araber som icke-

människor. Nykolonial praktik omgärdas av nykolonial ideologi. ”Björn Öberg delar även han 

denna åsikt: ”... så som kriget mot terrorismen som snarast kan sägas vara av ny-konservativt 

slag. Gemensamt är viljan att särskilja, istället för likställa, människovärdet.” 

Fördomarna om individerna som kriget mot terrorism bidrar med är en stark orsak till varför 

vardagsrasism tillåts växa i Sverige och i övriga delar av världen. 

Ett tredje exempel på statlig rasism och diskriminering är etniskt segregerade bostadsområden. 

Dessa områden har mycket sämre villkor för välfärd, utbildning och privat service. Den 

materiella levnadsstandarden kan variera kraftigt mellan olika etniska segregerade områden 

och konsekvensen blir återigen att individer hindras från att komma i kontakt med varandra 

(Partiprogrammet. 2008. S. 12). 
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3.3. Metoder för att bekämpa rasism 

Rasism och främlingsfientlighet förminskas, enligt Vänsterpartiet, i ett samhälle där ingen 

glöms bort och därför vill Vänsterpartiet tillsammans med en enad arbetarrörelse och övriga 

demokratiska partier gemensamt bekämpa rasism (Olsson, 2002, s, 39-40). Vänsterpartiet 

anser att de själva är det främsta antirasistiska partiet i Sverige men att ett tydligt samarbete 

mellan olika individer och olika demokratiska partier och övriga samhällsinstitutioner är det 

främsta tillvägagångssättet för att bekämpa rasism. Vänsterpartiet efterlyser samarbeten och 

lösningar på flera olika samhällsplan för att komma till rätta med fenomenet. Vänsterpartiet 

efterlyser en stark offentlig sektor som ska verka för jämställdhet, integration och demokrati 

men även ett tydligt informationsspridande i landets skolor för att upplysa och diskutera 

problemen som rasismen för med sig. Dessutom anses det väldigt viktigt att myndigheter tar 

ansvar för att bekämpa brott av rasistisk karaktär (ibid.). Ali Esbati är inne på ett liknande 

spår: ”Det betyder att uppmärksamma och bemöta den typen av rasistiska strömningar på 

arbetsplatser, i organisationslivet och i den bredare offentligheten. Att vägra spela med i ett 

spel där sociala och ekonomiska problem etnifieras.”. Thaher Pelaysed håller med men 

påpekar även vikten av bland annat starka fackföreningsrörelser, han säger: ”Att bygga en 

starkare fackföreningsrörelse och antirasistiska rörelse, /, skapa ett jämlikare samhälle”. 

Vänsterpartiet efterlyser därför ett stort folkligt motstånd mot rasism och främlingsfientlighet. 

Partiet efterlyser solidaritetsmanifestationer, demonstrationer och blockader mot rasistiska 

demonstrationer. Samtidigt som partiet önskar en gemensam front från olika 

samhällsinstitutioner menar partiet även att det är viktigt att det existerar ett stort folkligt 

motstånd mot rasism. Partiet förkastar däremot aktiviteter som handlar om att via våld och 

maskering försöka störa rasistiska grupper. Enligt Vänsterpartiet är det kontraproduktivt 

eftersom allmänhetens förtroende för en folkligt och bred antifascistisk rörelse minskar om 

individer agerar våldsamt (Partistyrelsen, 2010, s. 3-4). Partiet ställer sig även tveksamma till 

statliga antirasistkampanjer eftersom kampanjerna kan förminska problemet och få de att 

framstå som små och betydelselösa med enkla lösningar när de egentligen är komplexa 

samhällsföreteelser som ligger i grunden för rasism (Olsson, 2002, s. 41). 

3.4 Egna misslyckanden 

Förutom det som angetts ovan, där olika åsiktsdokument från Vänsterpartiet förankrats 

ytterligare med hjälp av citat från intervjuerna, så har det även framkommit svar från 



 

17 

intervjuerna som inte går att finna i lika tydlig klartext på Vänsterpartiets hemsida som i 

själva intervjuerna. Det handlar framförallt om hur partiet själva misslyckats med att bedriva 

den politik som dem önskar ska genomspegla samhället. 

De tillfrågade är tydliga med att inte ge högerpolitiken hela skulden för främlingsfientlig 

tillväxt, utan medger även att Vänsterpartiet och arbetarrörelsen misslyckats med att vara 

tillräckligt tydliga i sin politik. 

Björn Öberg säger: ”Någonstans på vägen slutade framförallt sossarna att drömma om mer 

jämlikhet. Det stora projektet ”Välfärdsstaten” avslutades liksom på 80-talet någon gång och 

Sverige var färdigbyggt ”. Kritik riktas även mot det dåvarande politiska systemet som också 

lagt grunden för ökade klassklyftor och ökat missnöje hos allmänheten. Seluah Alsaati 

fortsätter: ” Ett av de största misslyckande är att det under socialdemokraternas tid vid 

makten gjordes nedskärningar samt att man inte lyckades råda bot på arbetslösheten.”.  Detta 

system har alltså, enligt de tillfrågade, pågått i mycket längre tid än maktskiftet år 2006, det är 

något som sträcker sig tillbaka till 90-talet då Socialdemokraterna hade makten. 

Peter Albhom menar att vänsterns främsta misslyckande är att man inte lyckats kommunicera 

ut till allmänheten att dagens politik medvetet bedrivs på ett sätt som gynnar överklassen på 

andra samhällsklassers bekostnad, han säger: ” Den viktigaste frågan vi har misslyckats att 

kommunicera ut, är den, att orsakerna till arbetslöshet, bostadsbrist och försämringar i 

välfärden är resultat av en medveten politik som skall gynna överklassen och missgynna 

arbetarklassen.”. 

3.5. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att Vänsterpartiet samt de tillfrågade förklarar 

framväxten av främlingsfientlighet bland annat genom den rådande samhällsekonomiska 

situationen. Under tider som samhället upplever kraftiga ekonomiska nedgångar och kriser  

med bland annat hög arbetslöshet och försämrad tillgång till välfärd skapas även grogrunden 

för främlingsfientligheten att växa. Det uppstår en situation där man kan beskylla ”de andra” 

för de nuvarande problemen. Individer som blir drabbade av ekonomiska nedgångar erbjuds 

enkla lösningar som handlar om att skylla på invandrare som orsaken till varför deras 

levnadssituation förändrats till det sämre. Både åsiktsdokumenten och de tillfrågade pratar 

ofta om att rasisterna beskyller ”de andra” d.v.s. invandrare som roten till många 

samhällsproblem, synsättet förankras även, enligt de tillfrågade och åsiktsdokumenten, inom 

andra områden som flyktingpolitiken men även genom ”kriget mot terror”. Kopplingen 

till ”de andra” är genomgående i stora delar av resultatet.   
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Samtidigt finns enligt resultaten egentligen inte en enskild faktor som kan pekas ut för att 

förklara framväxten av främlingsfientliga attityder i samhället. Det handlar istället om många 

olika faktorer som binds samman och som i slutändan skapar frustration och en känsla av 

övergivenhet hos allmänheten, kombinerat med en retorik och metodik från vissa 

samhällsinstitutioner som upprätthåller vissa föreställningar om invandrare.    

4. Teorier och tidigare forskning 

I föregående kapitel redovisades Vänsterpartiets syn på orsaker till rasism. I det här kapitlet 

undersöks vilket stöd de av Vänsterpartiet angivna orsakerna får i tidigare forskning och 

teorier om rasism och främlingsfientlighet. Syftet med detta kapitel är att i första hand 

presentera den forskningslitteratur som ger stöd för Vänsterpartiets åsikter kring 

frågeställningen.  

4.1. Strukturell diskriminering 

Teorin om strukturell diskriminering är ett försök till att belysa fenomenet från perspektivet  

om att särskilda mekanismer och händelseförlopp i vår vardag samvarier med varandra för att  

i en process där vissa individer utesluts ur samhällsgemenskapen. Kamali (2005) anser att 

strukturell diskriminering innebär att vissa samhällsinstitutioner som upprätthålls av en viss 

grupp individer exkluderar andra grupper beroende av den diskriminerade gruppens etnicitet, 

religiösa tro m.m. Med andra ord handlar det om kulturella särdrag som skiljer ”oss” från 

de ”andra” och i det svenska samhället handlar det om svenskar och invandrare (Kamali, 2005, 

s. 32-33). Strukturell diskriminering bygger på föreställningen om att individer från olika 

kulturer är alltför olika varandra för att samspela. Det existerar, enligt Kamali, en föreställning 

hos den breda allmänheten att ”de” (d.v.s. de främmande) varken kan eller vill anpassa sig till 

det samhälle som ”vi” lever i idag och därför är det enklast om individer istället hålls isär från 

varandra. Det handlar alltså i första hand inte om en rasism som grundar sig på biologiska 

termer, där direkta skillnader i individers utseende påpekas och att de döms därefter, snarare 

handlar det om en form av kulturrasism där individer anses vara olika, och behandlas därefter, 

på grund av att olika individers kulturella egenskaper är alldeles för olika varandra för att 

kunna sammankopplas till varandra (ibid.). 
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Den strukturella diskrimineringen utförs av olika samhällsinstitutioner, många gånger 

omedvetet, eftersom det existerar en föreställning om att ”det bara är så”, samtidigt som 

diskrimineringen cementerar dominerande samhällsgruppers intressen på bekostnad av andra 

samhällsgrupper (ofta etniska) som är mindre dominerande eller till och med befinner sig i 

direkt utsatthet. Återigen är det kulturrasistiska föreställningar som är orsaken till varför dessa 

praktiker och handlingssätt sällan ifrågasätts (Kamali, 2005, s, 32-33). 

4.1.1. Mediernas roll i att skapa motsättningar 

Det empiriska resultatet visade att Vänsterpartiet var av den åsikten att media i allra högsta 

grad innehar en deltagande roll i att skapa motsättningar mellan människ och 

främlingsfientlighet. Det finns en mängd forskning kring området som ger stöd för 

Vänsterpartiets åsikt. 

Det existerar många institutioner i samhället som är med och bidrar till den strukturell 

diskriminering. En av dessa, och som i allra högsta grad är involverad i den här processen är 

svenska medier och hur de väljer att rapportera kring särskilda händelser runt om i världen 

och i Sverige. Hur medierna förmedlar sina nyheter påverkar allmänhetens sätt att se på saker, 

till exempel individer som härstammar från andra länder än Sverige, och inte minst utanför 

Europa. Sättet som olika medier väljer att rapportera på från till exempel olika väpnade 

konflikter runt om i världen kan vara en bidragande orsak till etnisk diskriminering eftersom 

medierna fungerar som en länk där internationella händelser sammankopplas med individers 

sätt att tolka och förstå händelserna. Nohrstedt (2006) har försökt att belysa och utreda om 

medierna spelar någon roll i att kunna skapa motsättningar mellan etniska svenskar och 

invandrare. 

Utifrån ett historiskt perspektiv så har, enligt Norhstedt (2006), den europeiska självbilden 

alltid sett de andra som underlägsna, där de andra är de afrikanska kolonier man en gång i 

tiden erövrade. Genom att se ner på de här ländernas kultur och det handlingssätt som 

individer från de här områdena har så befästs den europeiska överlägsenheten samtidigt som 

främmande individer trycks ner. Individer från de här områdena ansågs vara av primitiv 

karaktär och på grund av deras primitiva levnadssätt var det omöjligt att ingå fred och 

samarbete med de, därför var individerna tvungna att bli underkastade och kontrollerade och 

på så vis lyckades man legitimera sitt härskande över andra områden (Nohrstedt, 2006, s, 262-

263). 
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Denna beskrivning av främmande individer har nödvändigtvis inte förändrats genom åren, än 

idag kan främmande grupper från olika kulturer, främst arabiska eller muslimska områden 

beskrivas som krigsherrar som måste bekämpas med våld (ibid.). Genom att ständigt använda 

sig av en retorik där ”de andra” beskrivs som våldsamma och farliga så cementeras fördomar 

där individer från olika kulturer skiljs åt och anses vara annorlunda. 

Idag är det svårt att bedriva krig utan att ha allmänhetens stöd för krigsförningen och därför 

blir mediernas roll väldigt viktigt, då de medierna används för att skapa ett stöd för 

situationen. De individer som ligger bakom krigsförning försöker i större utsträckning än 

tidigare att påverka medierna till att rapportera om händelserna till deras fördel (Nohrstedt, 

2006, s, 266). 

Nohrstedt har använt sig av 5 väpnade konflikter för att konkret försöka ge stöd för teorin att 

media och krigsjournalistiken kan späda på de fördomar som existerar om andra individer 

som kommer från andra delar av världen. Rapporten har bland annat studerat hur 

nyhetsrapportering varit efter terrorattentaten den 11.e september, samt USA:s invasion av 

Afghanistan och USA. I samband med terrordåden den 11.e september så var de två mest 

förekommande retoriska figurerna 1; där muslimer beskrivs som fanatiker och 2; USA som 

världspolis (Nohrstedt, 2006, s, 280). Samtidigt är det även viktigt att påpeka att det första 

påståendet i mycket större utsträckning bidrog till kritisk diskussion och debatt än det andra. I 

samband med attackerna så målade medierna upp en känsla av samhörighet med de som blivit 

drabbade av dådet, men den typen av rapportering förekommer sällan när liknande dåd har 

skett i andra konflikter som ägt rum någon annanstans på jorden och där den krigsförande 

parten tillhört västvärlden (Nohrstedt, 2006, s, 282). 

Rapporten fastslår även att den svenska nyhetsförmedlingen och dess skildringar skiljde sig 

när det gällde terrordåden i USA och invasionen av Afghanistan (Nohrstedt, 2006, s, 284-285). 

När det gäller USA:s invasion av Irak så fastslår rapporten att den amerikanska 

medierapporteringen påverkat den internationella mediarapporteringen i positiv riktning å 

USA vägnar, men att den svenska inhemska rapporteringen i väldigt stor utsträckning förblev 

väldigt kritisk mot invasionen (Nohrstedt, 2006, s, 294-296). 

Men mediernas roll sträcker sig mycket längre än till krigsjournalistiken när det handlar om 

den strukturella diskrimineringen och skapandet av kategorier och stereotyper av individer. 

Media förmedlar oftast en bild av invandrare som antingen ett hot eller problem, enligt 

följande SOU från år 2005. Män med invandrarbakgrund beskrivs oftast som kriminella 

individer (SOU 2005: 56, s, 24). Till exempel beskrivs invandrarmäns våld mot kvinnor i 

mycket större utsträckning som en kulturell företeelse samtidigt som svenska mäns våld mot 
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kvinnor i mycket större utsträckning beskrivs som individuella eller psykologiska problem 

(ibid.). På det här sättet lyckas medierna skapa en bild av ”de andra” som ett problem, 

eftersom invandrare beskrivs i termer som etniska svenskar inte beskrivs genom. Det som 

är ”svenskt” är taget som norm samtidigt som invandrare blir motpolen mot det svenska (SOU 

2005:56, s. 135, 157-158 ).   

4.2. Politiska möjlighetsstrukturer 

Rydgren (2005) nämner ett antal förklaringar till varför högerextrema partier ges en möjlighet 

till att växa. Möjligheterna nämns som politiska möjlighetsstrukturer (Rydgren, 2005, s, 21), 

vilket avser ett par olika faktorer som beskriver framväxten av främst högerpopulistiska 

partier. Rydgren menar att alla eller åtminstone ett par av dessa faktorer måste uppnås innan 

framväxten av högerpopulistiska partier kan ske. 

4.2.1. Politisk nisch och förändrad konfliktdimension 

Den första mekanismen är framväxten av en särskild politisk nisch på väljararenan, vilket 

innebär att ett parti lyckats profilera sin ståndpunkt i en särskild fråga (Rydgren. 2005, s, 22). 

För att en politisk rörelse ska lyckas profilera sin ståndpunkt inom en särskild fråga så krävs 

det att vissa omkringliggande omständigheter uppfylls. För det första så måste en ny och 

tidigare svag konfliktdimension bli mer framträdande på bekostnad av en gammal och stark 

sådan (Rydgren. 2005, s, 23). Det innebär att en ny politisk sakfråga blir mer aktuell på 

bekostnad av en gammal. För att en förändring av den politiska sakfrågan ska äga rum krävs i 

huvudsak följande process: En väljargrupps intresse har förändrats på grund av att det uppstått 

en situation där gruppen i fråga på grund av vissa samhällsförändringar (till exempel övergång 

från industriell till postindustriell ekonomi) upplever ett hot mot sin identitet. Konsekvensen 

blir att det uppstår ett politikerförakt och missförtroende gentemot de som styr, vilket i sin tur 

leder till att individer som känner sig svikna och övergivna letar efter nya frågor som de kan 

identifiera sig med (ibid.).   

Rydgren menar att den främsta konfliktdimensionen har byggt på socioekonomiska grunder 

och när den socioekonomiska konfliktdimensionen tappar i betydelse (d.v.s när man slutar 

prata om fördelningspolitik och istället låter kulturella värden prägla den politiska debatten) 

innebär det att allt färre individer tolkar den politiska och sociala verkligheten kring 

klasstermer (Rydgren. 2005, s, 23-25). Det är under sådana omständigheter individer kan 

börja tänka i tankemönster som svenskar mot invandrare. Missnöjesyttringarna kan sedan 
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utnyttjas av högerpopulistiska grupper som erbjuder en annorlunda förklaring än övriga 

partier till stigande arbetslöshet eller en mer osäker arbetsmarknad vilket syftar till att 

beskylla ”de andra” när det i själva verket handlar om samhällsekonomiska förklaringar (ibid). 

Känslan av övergivenhet och alienation i kombination med att det råder arbetslöshet och 

ekonomiska nedgångar kan även det antas vara en betydande faktor som banar vägen för 

främlingsfientliga element att bli starka (Rydgren. 200, s, 32). Samtidigt som Rydgren nämner 

att arbetslöshet kan vara en bidragande faktor för främlingsfientliga partier att växa påpekar 

han även (2012) att arbetslöshet inte är den främsta förklaringen till varför främlingsfientliga 

grupper kan växa. 

4.2.2. Dealignment och realignment 

Processen som Rydgren (2005) beskriver kan förklaras i termer av dealignment och 

realignment . Dealigntment betyder ungefär ”avstrukturering” och innebär att gamla 

strukturprinciper inte längre är lika viktiga för väljarna. Realignement innebär 

omstrukturering och innebär att individer söker andra förklaringsmodeller, t.ex. när 

konfliktdimensionen inte längre bygger på socioekonomiska grunder utan istället på 

sociokulturella (Rydgren, 2005, s, 24) 

Rydgren pratar om två konfliktdimensioner som ligger till grund för väljarnas beteende. Dessa 

är den socioekonomiska konfliktdimensionen och den sociokulturella. Den socioekonomiska 

dimensionen ställer arbetare mot kapital och handlar om hur de ekonomiska resurserna i 

samhället ska fördelas samt även statens roll i samhällsekonomin. Den sociokulturella 

dimensionen handlar om kulturliberala värden kontra auktoritära värden i frågor som 

invandring, medborgarskap, familj samt lag och ordning (Rydgren. 2005, s, 25). Länge har 

den politiska scenen i Sverige först och främst dominerats av den socioekonomiska 

konfliktdimensionen på bekostnad av den sociokulturella, även om de båda dimensionerna 

varit representerade länge på den politiska scenen. Men på senare år så har 

konfliktdimensionerna förändrats och att den sociokulturella blivit mer påtaglig på bekostnad 

av den socioekonomiska . Förskjutningen har skapat ett annorlunda debattklimat i frågor som 

till exempel rör invandring och multikulturalism vilket banat vägen för högerpopulistiska 

parter (ibid.).     

I och med att den socioekonomiska konfliktdimensionen varit den avgörande under långa 

tidsperioder har främlingsfientliga åsikter tonats ner inom politiken. Även om många väljare 

(inte minst från arbetarklass) lagt stor vikt vid den sociokulturella frågan så har individerna 

haft den socioekonomiska konfliktdimensionen som främsta preferens i sina val av partier. 
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Eftersom att partierna som traditionellt representerar arbetare, det vill säga socialdemokratiska 

partier och socialistiska partier (Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Sverige) lyckats 

bedriva en poltik som väljargrupperna kan identifiera sig med, men i takt med att politiken 

förändrats har väljarbasen lagt allt mer vikt vid den sociokulturella konfliktdimensionen. Det 

är en genomgående trend i hela Västereuropa, där individer från traditionell arbetarklass i 

större utsträckning söker sig till högerpopulistiska partier (Rydgren. 2005, s, 26). 

Det här går att återkoppla till omstruktureringsprocessen, där konfliktdimensionen går från 

socioekonomisk till sociokulturell, i kombination med en avstrukturerings process som kan 

handla om att individer känner sig svikna eller alienerade skapar möjligheten för nya (oftast 

högerpopulistiska) partier att växa fram (ibid.). 

4.3. Klass 

Vänsterpartiet menar att klasskillnader än existerar i dagens samhälle och att de ökar. Under 

följande kapitel presenteras forskning som ger stöd för Vänsterpartiets påstående.   

4.3.1. Klassamhället i Sverige 

I resultatdelen gick det tydligt att urskilja hur Vänsterpartiet påstod att det än idag existerar 

klasskillnader och hur dessa ökar, därför syftar denna rubrik till att undersöka huruvida detta 

påstående stämmer.   

Enligt en rapport från LO (Sveriges Landsorganisationer) så har samhällsklyftorna i Sverige 

ökat sedan 1950. Rapporten (rapporten har delat in makteliten i 3 olika undergrupper, den 

ekonomiska, den byråkratiska och den politiska) gör skillnad mellan makteliten och den 

vanliga befolkningen. 

Maktelitens sammanlagda inkomst per år jämförs med en industriarbetares. År 2009 var den 

genomsnittliga lönen för en industriarbetare ca 298 600 kronor.  (Bergström, Molinder, ,.fl. 

2011, s, 11-16). 

Löneskillnaderna har haft vissa toppar men även vissa dalar. År 1950 var maktelitens 

genomsnittliga inkomstskillnad jämfört med en industriarbetares 11 gånger, år 1980 var den 5 

gånger, 1995 var den genomsnittliga inkomstskillnaderna på ungefär samma nivå som år 1950 

och år 2009 var den genomsnittlige inkomstskillnaden jämfört med en industriarbetare 15 

gånger (ibid.). 



24 

De allra kraftigaste inkomstskillnaderna går att finna i jämförelse med den ekonomiska 

makteliten. År 1950 var inkomstskillnaderna gentemot en industriarbetare 26 gånger, år 2009 

var den 43 gånger så stor som en industriarbetares (Bergström, Molinder, m.fl, 2011, s, 16). 

För samtliga elitgrupper så har inkomstskillnaderna i relation till industriarbetare varit som 

lägst vid 80-talet. (Bergström, m.fl. 2011, s, 17-19). 

De ekonomiska klasskillnaderna har alltså blivit mer påtagliga ända sedan 1950. 

Men klasskillnaderna är inte endast påtagliga via inkomstklyftor. De synliggörs även via 

bruket av olika välfärdstjänster. Utnyttjade av tandvård är till exempel mycket lägre hos 

ensamstående kvinnor med barn, arbetslösa och socialbidragstagare (Forsell, 2005, s, 4) än 

hos övriga socioekonomiska grupper. Det förekommer även skillnader i bostadsstandard, 

mellan olika socioekonomiska grupper. Trångboddhet är mer förekommande hos 

ensamstående föräldrar med barn jämfört med sammanboende föräldrar med barn. År 2004 

bodde cirka 60 % av den förstnämnda gruppen i trångboddhet jämfört med 20 % av den 

senare gruppen, även flera miljonprogram, som kännetecknas av segregation och individer 

från lägre samhällsklasser, är i stort behov av att rusta upp lägenheterna som dessa områden 

utgörs av (Mårtensson, 2004, s, 4). Det är inte endast rapporterna från LO som visar att 

inkomstskillnaderna ökat i landet, även regeringen har konstaterat liknande trender (PROP. 

2009/10:100 BILAGA 4, s 13). 

4.3.2. Ökade klassklyftor – ökade främlingsfientliga tendenser 

Övergången från det industriella samhället till det postindustriella förklaras ofta som en orsak 

till varför högerpopulistiska grupper tillåts växa. En av konsekvenserna är att det 

postindustriella samhället, enligt Rydgren (2002), under dess övergångsfas, bidragit till bland 

annat ökade klassklyftor i form av en ny grupp individer som förlorat sina gamla jobb, som 

inte längre anses nödvändiga (på arbetsmarknaden) och därmed blivit arbetslösa. Skillnaderna 

mellan fattiga och rika har blivit allt mer påtagliga, samtidigt som ökning av realinkomster 

börjat sakta ner eller till och med att falla i många länder, konsekvensen har bland annat 

inneburit flera uppsägningar samtidigt som målet med full sysselsättning bland de arbetsföra 

försvunnit. (Rydgren, 2002, s, 30-31). Samhällsförändringen har skapat nya samhällsklyftor, 

där individer som en gång betraktades som skapare och bärare av det gamla samhället istället 

blivit det nya samhällets förlorare. 

Förändringen har skapat två motpoler av arbetstagare, det handlar om de vars arbete eller 

tjänster efterlyses på arbetsmarknaden (vars arbete är högkvalificerat) och motpolen som 

består av arbetstagare vars tjänster eller arbete inte är lika önskvärda. Gruppen av förlorare är 
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de som känner osäkerhet över sin arbetssituation och som tenderar att rösta på partier som är 

högerpopulistiska och det är denna polarisering mellan olika individer i samhället som delvis 

kan förklara högerpopulismens framväxt (ibid.). 

4.4. Välfärdsstaten 

Välfärdssystemets roll i att begränsa och motverka främlingsfientliga attityder har 

återkommande diskuterats. Främlingsfientliga partier menar ofta att invandringen måste 

begränsas för att välfärden inte ska gå förlorad. Det existerar en retorik och argumentation 

kring dessa partier som menar att det svenska välfärdssystemet är beroende av en restriktiv 

invandringspolitik. Swank och Betz (2003) har gjort en studie som visar på effekterna av ett 

försämrat välfärdssystem, studien definierar välfärdssystem av ”liberal karaktär” samt svaga 

sociala trygghetsnät, som exempelvis en dålig a-kassa samt avsaknaden av särskilt riktade 

insatser för att återfå människor i arbete som just försämrade välfärdssystem. 

När det gäller välfärdstatens betydelse för att motverka framväxten av främlingsfientliga 

partier tycks det vara så att en välutvecklad välfärd, som är tillgänglig åt alla individer i 

befolkningen bidrar till att motverka framväxten av främlingsfientliga partier (Swank & Betz. 

2003, s, 231-232). 

Antalet nyanlända invandrare som tillkommer ett land är en orsak till varför främlingsfientliga 

partier tillåts att växa men deras tillväxt går att förhindra eller ett bromsa ner till viss del med 

hjälp av en generell välfärd som är tillgänglig åt hela befolkningen. Välfärdsprogram av 

motsatt karaktär bidrar snarare till motsatsen, det skapas då en möjlighet för främlingsfientliga 

partier att bli starkare. (Swank & Betz, 2003, s, 238-240). Med bland annat en god A-kassa 

luta sig tillbaka åt och andra särskilt riktade insatser för att få människor tillbaka ut i arbete så 

minimeras riskerna ytterligare för främlingsfientliga partier att bli starkare via väljarnas röster 

(ibid). Författarnas rekommendationer är då bland annat att införa (i de länder som blivit 

studerade, varav Sverige var ett ) just den typen av sociala trygghetssystem som dem upptäckt 

minskar rasistiska strömningar i samhället.     
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5. Analys 

I det här kapitlet presenteras studiens slutsatser. Tanken är att förankra de resultat som är 

relevanta för frågeställningarna med hjälp av vad som angetts i teorier och tidigare forskning, 

samt att återkoppla till studiens syfte och frågeställningarna. Det som angetts i resultaten 

konkretiseras även med hjälp av exempel från den svenska vardagen, för att försöka 

presentera en så pass heltäckande bild som möjligt av hur situationen ser ut i Sverige. Det här 

följs av en avslutande diskussion med förslag på vidare forskning.   

5.2. Återkoppling av resultat till forskning, teorier 

och frågeställningarna 

Det som angetts i resultaten konkretiseras även med hjälp av exempel från den svenska 

vardagen, för att försöka presentera en så pass heltäckande bild som möjligt av hur situationen 

ser ut i Sverige. 

5.2.1. Återkoppling till frågeställningarna. 

Studiens första frågeställning handlade om Vänsterpartiets syn på varför det finns 

främlingsfientlighet. Enligt partier så handlar det om orättvisor i samhället (t.ex. i form av 

försämrad välfärd, ökade klassklyftor men även sämre arbetsvillkor för arbetstagare) men 

även på grund av statlig rasism . Dessa förklaringsmodeller utmynnar oftast i allt 

är ”invandrarnas fel” och att det är ”dem andra” som kommer hit och förstör. Den andra 

frågeställningen handla om hur ett rasistiskt parti kan kommer in i riksdagen. Motsättningarna 

mellan svenskar och invandare är något som Sverigedemokraterna försöker utnyttja, det anser 

jag vara väldigt uppenbart av deras reklamfilm inför riksdagsvalet år 2010, där dem krävde 

invandringsbroms före pensionsbroms. Det är ett tydligt exempel på när konfliktdimensionen 

förflyttas från en socioekonomisk till en sociokulturell. Sverigedemokraterna hade lika gärna 

kunnat valt att ställa pensionärers välmående mot skattesänkningar, eller utförsäljningar av 

den gemensamma välfärden men ändå väljer man att rikta in sig mot invandrare, det i sig är 

inte rasistiskt men det bidrar till att måla upp invandring till Sverige som ett problem.  

 Vänsterpartiets ståndpunkter har kunnat förankras med hjälp av en hel del antirasistisk 

forskningslitteratur, som nämner liknande förklaringsmodeller som framkommit via 
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dokument samt intervjuerna. Samtidigt var det särskilt intressant att ta del av den forskning 

som menar att arbetslöshet nödvändigtvis inte är den allra främsta orsaken till varför individer 

röstar på ett främlingsfientligt parti eftersom det verkar vara en rätt så vanlig åsikt bland 

allmänheten men även via de tillfrågade och Vänsterpartiet själva. 

Däremot är det viktigt att påpeka att detta endast är ett axplock av den samlade antirasistiska 

forskningslitteratur som existerar, eftersom det är otroligt svårt att ha en genomgång av hela 

det samlade fältet men även på grund av att just den här litteraturen även passar in i 

Vänsterpartiet förklaringsmodeller. Det existerar (förmodligen) en hel del annan litteratur som 

skulle kunna motbevisa Vänsterpartiets åsikter, bland annat beroende på hur man väljer att 

tolka materialets innehåll och vilken typ av inriktning man väljer att ha i studien. 

5.2.2. Den offentliga debatten 

Av vad som angetts i intervjuerna går en del att relatera till den svenska offentliga debatten. 

Ali pratade om hur den antirasistiska rörelsen redan förlorat mark när man ger sig in i debatter 

där diskursen tjänar rasisternas intresse. Ett exempel från det han pratar om är inslaget från 

Aktuellt som sändes den 2.a december år 2011. Reaktionerna på debatten har från vissa håll 

varit hård på grund av frågeställningen som nyhetsredaktionen valde att använda. Kritikerna 

menade att frågeställningen "Har invandringen gått för långt?" är en fråga som spelar 

Sverigedemokraterna rakt in i händerna (debatten stod mellan Centerpartiets ordförande 

Annie Lööf och Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson) och är ett exempel på när 

det råder misstänksamhet gentemot invandrare. Sverigedemokraterna har redan vunnit mark 

när de bjuds in till en studio där frågeställningen lyder så, eftersom förstärker SD:s syn på 

invandringspolitiken: hela reportaget behandlar invandrare som de andra och ett problem. 

Ett annat exempel på hur debatten blir snedvriden ibland är när kommunalrådet i Malmö 

Ilmar Reepalu (S) i en debattartikel föreslog införandet av en form av temporärt 

medborgarskap för nyinflyttade invandrare, en åtgärd för att komma till bot med den rådande 

organiserade brottsligheten som sprids i Malmö. Förslaget handlade om att låta individer på 

ett enklare sätt skulle kunna få medborgarskap, men om de gör sig skyldiga till grovt brott 

under de första 2-3 åren av sin vistelse i Sverige så skulle de utvisas. Förslaget mötte av hård 

kritik från delar av allmänheten och inte allra minst internt från resten av det 

Socialdemokratiska partiet. Problemet med att vissa delar av den offentliga debatten präglas 

av uttalanden likt dessa är att det i långa loppet kan bidra till att främlingsfientliga grupper 

flyttar fram sina positioner i det offentliga samtalet och därmed bli mer accepterade av 

allmänheten. Plötsligt är det inte endast högerextrema Sverigedemokraterna som förespråkar 
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ett sådant lagförslag, utan även vissa (om än en väldigt liten del) delar av Socialdemokraterna , 

vilka till skillnad från SD är ett erkänt etablerat parti som dessutom säger sig ta striden för 

människovärde. På längre sikt kan sådana utspel därmed till viss del legitimera den politik 

som högerextrema grupper bedriver hos den breda befolkningen (Rydgren, 2005, s, 29). Detta 

fenomen har även belysts och påpekats via Vänsterpartiets olika åsiktsdokument men även 

genom Seluah Alsaati. 

Ett tredje exempel på hur den offentliga debatten ibland blir alltför snedvriden och som Ali 

också nämner är den bild vissa medier ibland använder för att beskriva muslimer och 

invandrare, något som även SOU rapporterna bekräftar. Det blev påtagligt i samband med 

terrorattentaten i Norge där många rikstäckande medier och politiker direkt gick ut och tog för 

givet att det var en fanatisk muslim som stod bakom attackerna. När det visat sig att det var en 

vit man som stod för dåden handlade den allmänna debatten istället om ”en ensam galning” 

som gått till attack, vilket återigen är den beskrivning som många medier, enligt SOU 

rapporterna, väljer att förmedla när etniska svenskar (eller som i det här fallet en etnisk 

norrman) begått något brott . Vissa medier slutade till viss del prata om dåden som ett 

terrordåd. Det var av politiska skäl som Breivik sprängde regeringsbyggnaden i Oslo och gick 

till attack mot ungdomarna på Utöya och därmed bör även Breivik rimligen benämnas som en 

terrorist. Även i det här fallet uppstod det en allmän diskussion om varför Breivik inte i lika 

stor utsträckning utmålats som en terrorist som fanatiska muslimer som begår terrordåd. 

Jag tror även i linje med Vänsterpartiet och forskningen att mediernas sätt att beskriva 

svenskar som ”vi” och invandrare som ”de” bidrar till att skapa motsättningar mellan etniska 

svenskar och svenskar med utländsk bakgrund. Motsättningarna kanske inte är rasistiska i 

grunden men de skapar osämja mellan individer, där vissa betraktas som annorlunda. När 

medierapporteringen försvarar särskilda krigshandlingar och målar upp de drabbade som 

något som måste tämjas och kontrolleras för att bevara fred och demokrati så tror jag också att 

det späder det på uppfattningen om att individer från främmande kulturer skiljer sig markant 

från ”oss” i sättet de beter sig på (Nohrstedt, 2006, s, 262-263). Jag håller absolut med Ali i 

hans uttalande om att bilden av invandrare självklart påverkas i negativ riktning om 

invandrare endast beskrivs i termer av problem, vilket Aktuellts avsnitt om invandring 

definitivt gjorde. Även Nohrstedts rapport om de väpnade konflikterna (d.v.s. dem slutsatser 

som rapporten kom fram till och inte rapporten i sig), späder enligt, Vänsterpartiet och dess 

medlemmar, på den till viss del nuvarande bilden hos allmänheten att muslimer och araber 

betraktas som ickemänniskor. Rapporten försöker klargöra dem värsta farhågorna med 

krigsföringen och dess journalistisk, att den drar alla muslimer över en kam samtidigt som 
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USA försöker rättfärdiga sin aggressiva utrikespolitik, vilket enligt Vänsterpartiet är exakt det 

som äger rum när USAs trupper invaderar länder runt om i världen.     

Även den här typen av problemformuleringar kan underblåsa främlingsfientliga toner 

(Aftonbladet 11/3). Att en myndighet formulerar sig på ett sådant sätt är olyckligt. 

Myndigheter bör snarare vara ledande i att inte blanda in etnicitet till olika samhällsproblem, 

och inte måla upp en bild om att det kan existera ett samband mellan etnicitet och brott, vilket 

flera av dem intervjuade tidigare nämnt och inte minst genom den polarisering som äger rum 

genom att betrakta invandrare som ”de” och etniska svenskar som ”vi”. 

Ovannämnda skildringar faller väl in i den bild som generellt existerar i medier, där 

nyhetsrapporteringen kring invandrare i stor utsträckning är negativ samtidigt som invandrare 

polariseras gentemot svenskar och beskrivs som ”de andra” (SOU 2005:56, s, 24, 135, 157-8). 

5.2.3. Återkoppling till forskning och tidigare teorier 

Det finns en koppling mellan resultatet i den här studien och vad Rydgren kallar för politiska 

möjlighetsstrukturer (Rydgren, 2005, s, 21- f). När individer samlas kring andra 

konfliktdimensioner än den socioekonomiska (frågor som handlar om fördelning av 

ekonomiska resurser, skatter och jobb) och istället samlas kring frågor som är av 

sociokulturell karaktär som t.ex. handlar om invandring eller integration, skapas det ett 

utrymme för rasism och främlingsfientligheten att växa. Ali menar att situationen uppstår när 

högern tillåts sätta agendan på debatten, att man därifrån vilseleder individer till att sluta tänka 

i termer av klasser och ekonomisk rättvisa medans Rydgren menar att det är en konsekvens av 

det postmoderna samhället, som bidragit till en mer rörlig väljarkår (Rydgren, 2005, s, 23). De 

pekar båda på att vissa sakfrågor, den så kallade ekonomiska konfliktdimensionen, byts ut 

mot en annan konfliktdimension, den kulturella. När sakfrågorna tappar sitt värde och byts ut 

mot vissa andra frågor, uppstår en möjlighet för den radikala högern att växa på ett politiskt 

plan. Då blir det lättare för individer att peka ut någon annan som ansvarig för felen i dagens 

samhälle, det vill säga de andra, invandrarna. Istället för att prata om politik utifrån 

klasstermer som orsak för orättvisa pekar man ut främmande grupper som orsaken för 

splittringarna i samhället (ibid.). 

Att konfliktdimensionen idag inte handlar om socioekonomiska utan sociokulturella problem 

stärker även tesen om att klasskonflikter hamnat i skymundan på bekostnad av den 

socioekulturella konfliktdimensionen. Enligt Vänsterpartiet och de tillfrågade bör inte dagens 

konflikter i samhället ligga mellan individer som kommer från olika delar av världen, 

konflikten bör istället stå mellan olika samhällsklasser, och hur klasskillnaderna enklast kan 
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utjämnas. De tillfrågade är övertygade om att det är dagens klassamhälle som ligger i grunden 

för de flesta konflikterna, enligt dem krävs det en medvetenhet om fenomenet och att 

konfliktdimensionen flyttas tillbaka till den ekonomiska aspekten. Det finns en hel del 

rapporter från bland annat LO som visar att det finns kraftiga skillnader i inkomst och 

livskvalitet beroende på vilken socioekonomisk grupp en människa tillhör. Under 80 talet så 

var klasskillnaderna, sett till individers inkomst, som mest utjämnade, men under 90 och 

2000- talet har de eskalerat, det påstås av de tillfrågade samtidigt som det bekräftas av flera 

rapporter som LO släppt, men även från regeringen (PROP. 2009/10:100 BILAGA 4, s, 13). 

Samtidigt är det viktigt att hålla sig kritiskt gentemot LO:s rapporter eftersom det är en 

intresseorganisation, men deras rapporter i kombination av regeringens egna bör vara ett 

tillförlitligt kvitto på att inkomstspridningen i samhället ökat. Däremot är det också viktigt att 

påpeka att egna rapport påpekar att klassklyftorna ökat sedan början av 90-talet, det är alltså 

inte ett nystartat fenomen som ägt rum i samband med regeringsskiftet 2006, detta har även 

dem tillfrågade varit tydliga med att påpeka. 

De intervjuade pratar även om känslan av uppgivenhet och alienering, som en orsak till varför 

individer väljer att rösta på Sverigedemokraterna, vilket stämmer väl överens med Rydgrens 

resonemang om att individer som känner sig övergivna av det politiska etablissemanget söker 

sig till nya politiska alternativ (Rydgren, 2005, s 22-23).  Känslan av uppgivenhet och 

alienation går att koppla samman med två faktorer. Den första är när Vänsterpartiet och dess 

tillfrågade pratar om vad högerpolitiken misslyckats med när det gäller att skapa 

samhällsförändring, den andra är när de tillfrågade pratar om vad deras egna politiska 

organisation misslyckats med. Känslan av uppgivenhet som kan uppstå hos befolkningen kan 

inte endast tillskrivas en viss politisk rörelse, utan måste erkännas över hela den politiska 

sfären. Känslan av övergivenhet som kombineras med ett missnöje gentemot hela det politiska 

etablissemanget öppnar även upp möjligheten för nya politiska alternativ och nischer, det vill 

säga en särskild fråga som ett särskilt parti kan profilera sig med, t.ex. invandring. (Rydgren. 

2004, s, 201-202, s, 214 ). 

Däremot verkar det som att forskningen skiljer sig en aning från politiken i frågan om 

huruvida graden av arbetslöshet i sig påverkar den breda massan att rösta på ett 

främlingsfientligt parti. Enligt Rydgren så är den mest centrala frågan om de 

främlingsfientliga partiernas möjlighet för tillväxt den tidigare nämnda konfliktdimensionen  

och även individers egna upplevda ekonomiska situation. Ett direkt samband mellan 

arbetslöshet och individer som röstar främlingsfientligt är inte lika självklart (Rydgren, m.fl. 

2012, s, 243 ). 
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De tillfrågade angav bland annat att den allra främsta orsaken till varför främlingsfientlighet 

och rasism tillåts växa är på grund av ökade klassklyftor och deras svar på problematiken är 

att för kunna förminska rasistiska och främlingsfientliga tongångar så är det av oerhörd vikt 

att få bukt på de ökade klassklyftorna som eskalerat under en lång period. Att samhällsklyftor 

ökat och blivit mer påtagliga sedan övergången från ett industriellt till ett postindustriellt 

samhälle anges i forskarlitteraturen som ett skäl till varför högerpopulistiska element lyckas 

söka sig till en helt ny väljargrupp och därmed lyckats med att expandera sin politik (Rydgren. 

2002, s, 30).  Både forskarna och politikerna nämner en särskild målgrupp som känner sig 

övergivna och svikna och som därmed letar ny politiska alternativ som kan leda till förändring: 

traditionella industriarbetare och män.   

Jag tror även att den strukturella diskrimineringen spelar roll, den typ av diskriminering där 

det existerar en övermakt som lyckas trycka undan de lägre samhällsskikten cementerar 

uppfattningen om kulturella olikheter och bidrar till att skapa splittring mellan olika grupper 

baserat på etnisk bakgrund. Detta fenomen kan förväntas bli värre och mer påtagligt när det 

existerar nyhetsmedier som är med och befäster den strukturella diskrimineringen (SOU 

2005:56, s, 127-128). 

Angående välfärdsstatens roll för att motverka rasism så visar Betz och Swanks studie (2003) 

att det finns ett samband mellan en generell välfärd och minskad framgång för 

främlingsfientliga partier. Att den svenska välfärden förblir tillgänglig åt alla individer och att 

den inte ska bli utsatt för nedskärningar och vinstmaximering är en av Vänsterpartiets 

hjärtefrågor och Betz & Swanks studie visar att en generell välfärd som är tillgänglig åt alla är 

ett bra verktyg i den antirasistiska kampen, det viktiga i sammanhanget är att välfärden är 

tillgänglig åt alla, oavsett ägandeform. Visserligen definierar studien sämre välfärdssystem 

som ”liberala välfärdssystem” men sanningen är ju den att det även finns välfärdsverksamhet 

som bedrivs i offentlig regi som inte har fungerat optimalt. Studien nämner även vikten av en 

god a-kassa och starka trygghetsförsäkringar. Vilket även de tillfrågade och Vänsterpartiet 

också påpekat.    

Idag är både sjukförsäkringen och A-kassan kraftigt kritiserade och debatterade. Om dessa två 

försämringar i trygghetssystemet bidragit till ökad rasism och främlingsfientlighet i Sverige är 

självklart omöjligt att besvara utifrån den här studien. Men det är rimligt att anta att 

försämringarna går att relatera till att individer från lägre samhällsskikt får det mycket svårare 

att klara sig själva idag än förut, vilket kan skapa en känsla av frustration och övergivenhet 

hos individer. Frustrationen tenderar att riktas mot invandrae när problemet egentligen, enligt 

de tillfrågade bygger på samhällsstrukturer, och att det är samhällsstrukturen som måste 
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kritiseras, inte invandringen. Enligt partiet är det viktigt att dessa frågor lyfts fram och 

diskuteras ur ett nyktert perspektiv, där den riktiga orättvisan handlar om att vissa individer på 

grund av strukturfel i samhället har det sämre ställt än andra men även delar av 

forskarlitteraturen. 

Även arbetsvillkoren på den svenska arbetsmarknaden är viktiga att ta hänsyn till. Enligt de 

intervjuade och Vänsterpartiet är det av oerhörd vikt att få stopp på den lönedumpning som 

förekommer inom vissa branscher. Att individer utför samma typ av arbete, men betalas olika 

beroende på vart de kommer från är en utveckling som inte är önskvärd men som också spär 

på fördomarna om de andra som kommer hit, enligt de tillfrågade och Vänsterpartiet. Det är 

ett existerade fenomen i Sverige (OCED, 2011, s , 22). Det här fenomenet måste tas på allvar 

om målet är att begränsa främlingsfientlighet. Om lönedumpningen direkt går att koppla till 

ökade tendenser av främlingsfientlighet är svårt att dra en slutsats om, men att lönedumpning 

förekommer och att det är ett problem i Sverige går att konstatera. 

Många av de problemformuleringar som angetts beskrivs här går att koppla samman. När det 

gäller antirasistisk strategi så är både de tillfrågade och forskare överens om att integration är 

ett viktigt verktyg för att hindra främlingsfientlighet att få fäste hos allmänheten. Två viktiga 

områden där folk måste integreras med varandra är bostadsområden samt arbetsmarknaden 

men även vikten av att återuppliva den socioekonomiska konfliktdimensionen, som flera av 

de tillfrågade tidigare varit inne på, får även stöd från forskarlitteraturen, som ett bra verktyg 

till att stävja främlingsfientliga åsikter (Rydgren, m.fl. 2012, s, 256). 

5.3. Avslutande diskussion 

Under följande kapitel diskuteras arbetet i sin helhet, vad som var bra och dåligt och hur vissa 

moment i studien kunde gjorts om på ett bättre sätt men även förslag till framtida forskning. 

Även en kortare åsikt kring materialet som samlats in presenteras och huruvida det kan ha 

påverkats av olika faktorer. 

5.3.1. Förslag till vidare forskning 

Förslag för vidare forskning kring ämnet är att reda ut om välfärdsstatens roll för att minska 

främlingsfientliga åsikter i samhället har någon betydelse. Enligt de tillfrågade är sambandet 

uppenbart samtidigt som forskningsfältet kring den frågan är aningen begränsat, det har varit 

svårt att hitta forskarrapporter som studerat sambandet mellan försämrad välfärd och ökade 

inslag av främlingsfientlighet. 
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Det vore även intressant att forska i det påståendet mer djupgående för att ta reda på hur det 

verkligen ser ut och om det går att finna skillnader i främlingsfientliga tongångar kring länder 

som är mer höger än vänstervridna i det politiska systemet, eftersom de tillfrågade menar att 

högerpolitiken bär ett stort ansvar samtidigt som forskarna pekar på andra faktorer som skapar 

grogrund för rasism. 

Ali nämnde även i korta drag hur rasistisk hets förekommer på många kommentatorsfält som 

finns på nyhetsmediers hemsidor. Ett tydligt exempel på det är Aftonbladets nyhet om det 

Nynazistiska partiet Gyllene Grynings intåg i det grekiska parlamentet (Aftonbladet 8/5). I 

kommentatorsfältet går det att läsa flera inlägg som försvarar partiets intåg i det grekiska 

parlamentet. Detta är endast ett av väldigt många exempel, det går att finna många fler artiklar 

där det existerar individer som tar stark ställning för högerextrema grupper. Ett ytterligare 

förslag till vidare forskning handlar om att reda ut hur påtagligt och allvarligt det 

högerextrema hotet är via internet, även via diverse Internetforum (t.ex. Flashback och 

Avpixlat) går det att finna kommentarer som innehåller hets mot olika etniska och religiösa 

grupper. 
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Bilaga 1: Intervjuguide   

- Vad är det som ligger i grunden för SD:s valframgångar? 

- Kan försämringar i välfärden leda till att människor röstar på ett 

främlingsfientligt parti som SD? Anser du att det skulle kunna existera ett samband 

mellan försämrad välfärd och ökad främlingsfientlighet och i så fall varför? 

- Har SD rätt när dem påstår att det pågår en massinvandring i Sverige och 

stämmer det att välfärden måste skäras ner som en följd av antalet invandrare som 

kommer till Sverige varje år? 

- Så som jag förstått det är en stor andel av SD:s väljare för detta 

Socialdemokrater, vad anser du bör göras för att dessa människor ska locka tillbakas 

från SD? 

- Så som jag förstått det finns det en uppfattning från vänsterrörelsen att 

nyliberalismen i Sverige och ute i Europa är en av dem allra främsta bidragande 

orsakerna till varför främlingsfientlighet och rasism kan uppstå i ett samhälle, håller 

du med om detta påstående och i så fall varför? 

- Ute i Europa kan man idag se en stark främlingsfientlig rörelse på frammarsch 

som både är parlamentarisk och utomparlamentarisk, hur och varför har den lyckats 

uppstå och anser du att det finns någon risk att denna rörelse kan komma att bli lika 

stor och påtaglig här i Sverige? Motivera i så fall gärna varför. 

-  Vad är vänsterns främsta verktyg för att bekämpa rasism och 

främlingsfientlighet? 

- Anser du att arbetar/vänster rörelsen misslyckats med sin poltik i och med att det 

idag existerar ett främlingsfientligt parti i riksdagen? Och i vilka frågor är det i så fall 

som man har misslyckats med att kommunicera ut till allmänheten? 

- Förutom politiska beslut som direkt eller indirekt leder till försämringar i 

välfärden, finns det andra politiska beslut som också kan bidra till att 

främlingsfientlighet skapas? Till exempel beslut som rör arbetsmarknaden eller 

integration eller något annat? 

- Har du något övrigt som du önskar att tillägga för att bekämpa rasism? 

 


