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The main purpose of this study is to explain why immigrants engage in party politics and 

examine the possibilities and difficulties emigrants with a position of trust meet in party 

politics. To fulfil the purpose, four questions have been raised and addressed. 1) Which 

motives and incentives can explain immigrants’ engagement in party politics? 2) Do 

immigrants meet some kind of barriers in party politics, and if so, which are they? 3) Do 

immigrants need any specific qualities to influence politics? 4) What can be learnt from 

immigrants’ engagement in party politics to secure a multi-cultural party politics?  As the 

questions imply, this paper is delimited at an individual level and adopt a qualitative 

approach. Furthermore, I implement a qualitative approach, where the theoretical framework 

and empirical literature are combined with interviews. The findings of this study are that 

immigrants are driven to engage in party politics preferably by idealistic motives; specifically 

they want to influence politics and society in aspects of integration. Additional vital motives 

are the social interaction between the members, followed by information, personal 

satisfaction, and knowledge and career opportunities. In most cases, immigrants meet 

barriers such as communications impediments, mainly based on cultural differences. 

Furthermore, immigrants have to adopt a special political jargon and certain norms and 

principles. Together they seem to constitute guiding principles on how to act in party politics. 

These barriers are also mechanisms that immigrants need to adapt to in order to influence 

politics. Furthermore, immigrants have to contend with discrimination and stereotypes. 

Finally, we can assume that direct democracy and deliberative democracy can contribute to a 

better integration of immigrants in party politics.   
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1. Inledning  

1.1 ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket1”  

I regeringsformens första paragraf stadgas att ”all offentlig makt i Sverige utgår från folket” 

vilket betyder att svenska lagar skall stiftas i Sverige av folkets valda ombud. I den 

representativa demokratin betraktas partierna traditionellt som den främsta länken mellan stat 

och medborgare. Partierna har, till skillnad från andra politiska aktörer, till uppgift att ta 

ansvar för hela samhället, dess önskningar och behov. Partierna ansvarar också för att 

mobilisera och utbilda medborgarna inför kommande val men också att rekrytera politiker 

som företrädare för folket i parlament och regering.2 Kontentan är att partierna innehar den 

mest centrala rollen i det demokratiska systemet. Det är genom politiska partier som folket ger 

sin mening och gör sin åsikt hörd.3  

     Av den anledningen är det också oroande att se att deltagandet i politiska partier minskar 

bland befolkningen. Därtill är förtroendet för politiker och det politiska systemet svagt. En 

grupp i samhället som har särskilt lågt politiskt deltagande är invandrarna. Jämfört med 

infödda svenskar har invandrare hälften så stort partipolitiskt engagemang och skillnaderna 

tenderar också att öka.4 En stor tilltro till det demokratiska systemet samt ett brett 

medborgerligt engagemang anförs också ofta som en förutsättning för en fungerande 

representation och den liberala demokratins legitimitet.5  

     Under 2002 utgjorde invandrare 11.8 procent av den totala svenska befolkningen och 

samma år var andelen utrikes födda ledamöter i kommunfullmäktige 6.5 procent. De 

invandrare som faktiskt är ledamöter i kommunstyrelser är till stor del ersättare eller sitter på 

mindre ”prestigefyllda” positioner i till exempel stads- eller kommundelsnämnder.6 Khakee 

och Johansson konstaterar att ”ju högre upp i den hierarkiska strukturen vi klättrar, desto 

svensktätare blir organisationen.”7 Liknande mönster återfinns om vi tittar på hur stor andel 

av de invandrare som nomineras som sedan väljs in i politiska församlingar. Förhållandet går 

igen också i andra valda församlingar världen över. Minoriteter från andra kulturer är kraftigt 

                                                
1 Regeringsformen 1:1. 
2 Norris 2000, s. 26f. 
3 Gidlund, Möller 1999, s. 9.     
4 Möller 1999, s. 137-163, Adman, Strömberg 2000, s. 13f, Soininen, Bäck 1999, s. 75-83. 
5 Phillips 1999. 
6 Dahlstedt 2004, s. 50f. 
7 Khakee, Johansson 2003, s. 28. 
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underrepresenterade i förhållande till personer från majoritetskulturen.8 De invandrare som 

faktiskt lyckats ta sig in i partipolitiken tycks stöta på en rad hinder och problem i sitt 

engagemang.9 I ett mycket uppmärksammat inslag i SVT:s Uppdrag granskning inför valet 

2002 avslöjade Janne Josefssons, med en dold kamera hur partiföreträdare, främst från 

högerkanten uttryckte främlingsfientliga och rasistiska känslostämningar.  

     I förhållande till infödda svenskar tycks invandrare alltså ha sämre möjligheter att påverka 

den politiska processen. I den representativa demokratin är det också partierna som, till 

syvende och sist, tvingas ta ansvar för en god mångkulturell representation och göra det 

politiska medborgarskapet tillgängligt för alla, oavsett etnisk och kulturell härkomst. På 

senare tid har partierna också anammat en bättre representation av personer med utländsk 

bakgrund. Framstegen i svensk partipolitik har dock skett från ett lågt utgångsläge och 

representationen är ännu inte tillfredsställande ur demokratisk synpunkt.10  

     Mot bakgrund av ett minskat politiskt deltagande och beskrivningar av partierna som 

”slutna sällskap” finns det all anledning att öka kunskapen om de invandare som faktiskt är 

engagerade. Vilka drivkrafter och motiv ligger bakom engagemanget och hur står det 

egentligen till med mångfalden i svenskt partipolitik? 

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att förstå varför invandrare väljer att engagera sig partipolitiskt 

och att undersöka de möjligheter och hinder som invandrare med politiska uppdrag möter i 

partipolitiken.  

     De frågor som blir utgångspunkten för uppsatsen är. 

� Vilka motiv och drivkrafter ligger bakom ett partipolitiskt engagemang bland politiskt 

aktiva invandrare?  

 

� Möter invandrare särskilda hinder i partipolitiken, och i så fall, hur ser dessa hinder 

ut?  

 

                                                
8 Holmberg 1999, s. 41f, Dahlstedt 2004, s. 50f.  
9Dahlstedt 2004, Kvist 2001, s. 48ff. 
10Dahlstedt 2004, s. 49ff.  
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� Krävs det några särskilda egenskaper som partiaktiv invandrare för att utöva 

inflytande i partipolitiken, det vill säga, att göra sin röst hörd, få igenom förslag eller 

erhålla politiska uppdrag? I sådana fall, vilka är dessa egenskaper?  

 

� Vad kan partierna lära av partipolitiskt aktiva invandrare för att trygga en 

mångkulturell partipolitik?  

 

1.3 Metod och tolkningsarbete  

Den metod som jag har valt att använda är av kvalitativ natur och bygger på semistrukturerade 

djupintervjuer. Uppsatsen är i allt väsentligt en fallstudie. Grundtanken med fallstudier är att 

de riktar in sig på en enda undersökningsenhet, i detta fall Örebro kommun, och att man med 

ett sådant tillvägagångssätt, ur det enskilda kan skaffa sig kunskaper som sedan kan få en 

bredare giltighet. Målsättningen är så att säga, att ”belysa det generella genom att titta på det 

enskilda”.11 Här utgörs det generella av Sverige och det enskilda av Örebro kommun.  

     Skälen till att jag väljer Örebro kommun är flera. För det första ser jag ett stort intresse i att 

undersöka Örebro då det handlar om vår närmiljö och den omgivning som vi lever i. För det 

andra är Örebro lämpligt ur praktiskt och resursmässig synpunkt, då jag på ett enkelt och 

konstandseffektivt sätt kan sammanstråla med intervjupersonerna. För det tredje är Örebro en 

medelstor kunskapskommun och torde dessutom vara representativ för Sverige i stort.12 

Därmed inte sagt att situationen är exakt den samma i alla delar av landet. Det som ovan 

nämns om ”det generella” bör i första hand förstås som en möjlighet, i den mening att det 

skulle kunna förhålla sig på motsvarande sätt även i övriga kommuner i Sverige. Naturligtvis 

krävs ytterligare forskning för att dra stringenta slutsatser därom.  

     Som nämndes inledningsvis finns det goda skäl till att undersöka partierna eftersom de 

utgör den främsta länken mellan stat och medborgare i den representativa demokratin. Den 

kraftiga underrepresentationen av invandrare i politiska församlingar samt det faktum att 

invandrare främst tilldelas poster som exempelvis ersättare utgör goda argument för att 

undersöka partipolitiskt aktiva invandrare. En stor del av forskningen på detta område 

studerar också medborgare som inte engagerar sig (parti)politiskt. Ett fåtal riktar intresset för 

dem som faktiskt väljer att engagera sig och än färre mot invandrare.   

                                                
11 Denscombe 2000, s. 41. 
12 Johansson 2002, s. 21. 
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     Då syftet är att få en fördjupad förståelse och insikt om respondenternas partipolitiska 

engagemang och erfarenheter är intervjuer att föredra eftersom de karaktäriseras av närhet, 

förståelse och inlevelse. I detta fall tror jag att en undersökning som bygger på enkäter skulle 

generera en allt för tunn och innehållsmässigt knapphändig information då 

enkätundersökningar tenderar att resultera i tvärsnittsinformation.13  

     Intervjuer14 har genomförts med sju invandrare med olika politiska uppdrag för 

vänsterpartiet, socialdemokraterna, miljöpartiet, centern, kristdemokraterna, folkpartiet och 

moderaterna. Samtliga respondenter har politiska uppdrag för Örebro kommun. Urvalet har 

genomförts genom en kombination av subjektivt urval och snöbollseffekten. Jag har alltså inte 

eftersträvat ett representativt urval i mitt val av respondenter men tagit hänsyn till faktorer 

som ålder, kön, geografisk härkomst15 samt typen av politiskt uppdrag. Med detta 

angreppssätt kan jag förvissa mig om en bred variation i urvalet och i de svar som lämnas.16 

Tre av politikerna härstammar från Afrika, två från Mellanöstern, en från Sydeuropa och en 

från Västeuropa. Åldern fördelade sig från 24 år till 71 år och två av respondenterna är 

kvinnor. Av sekretesskäl väljer jag att inte gå närmare in på uppgifter om respektive 

respondent.  

     Samtliga politiker har politiska uppdrag vilket innebär att de kan sitta som ledamot eller 

som ersättare i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, i nämnder eller ha andra politiska 

uppdrag. Genom att välja personer med politiska uppdrag försäkrar jag mig, dels att 

konfronteras med individer med ett högt mått av partipolitiskt engagemang. Jag förvissar mig 

också att intervjua politiker som genom sitt förtroendeuppdrag torde ha goda erfarenheter från 

partipolitiken i förhållande till den ”vanliga” medlemmen utan politiska uppdrag.  

     Eftersom uppsatsens ämnesområde angränsar till frågor om underliggande 

maktdimensioner och ordningar i partilivet blir diskursanalys ett viktigt redskap och 

analysmetod. På området diskursanalys finns en uppsjö av olika inriktningar och det är svårt 

att ge en entydig definition av analysmetoden. Centralt för samtliga inriktningar är emellertid 

språket och användningen av språket. Inom statsvetenskapen förknippas Foucault, Laclau och 

Mouffes starkast med diskursanalys. Foucault definierar diskursanalys som ”Hela den praktik 

som frambringar en viss typ av yttranden”. Definitionen signalerar om ett brett angreppssätt 

                                                
13 Holme, Solvang, Krohn 1997, s. 80. 
14 Se intervjufrågor i bilaga 1.  
15 Detta gäller i synnerhet geografisk härkomst vilket har visat sig betydelsefullt för bland annat måttet av 
engagemang och de möjligheter och hinder som invandrare möter i partilivet. Se Adman, Strömberg, 2000 s. 
19ff, samt Lange 1999, s. 50, 74f.   
16 Denscombe 2000, s. 23. 



Inledning 

 5 

där det i första hand inte är språket i sig som står i fokus, utan anslaget är bredare. En diskurs 

liknas här vid ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra och som pekar 

ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet. En diskursanalys kan i detta sammanhang 

också gränsa till system av innebörder, uttryck och politiskt dominanta idéer som framträder i 

politiska samtal och texter.17 Det är alltså denna diskursanalytiska inriktning blir min 

analysmetod.  

     En nackdel med intervjuer är ”intervjuareffekten”, det vill säga, att intervjuaren kan styra 

de angivna svaren. Intervjuarens kön, ålder och etniska härkomst kan inverka på hur 

sanningsenlig och tillmötesgående respondenten är i att lämna information. I detta fall kan 

exempelvis förhållandet invandrare – svensk utgöra en intervjuareffekt. Vissa frågor kan 

också få respondenten att känna sig besvärad och då finns det risk att denne ”skräddarsyr” 

svaren i enhetlighet med intervjuarens preferenser. Vidare kan den allmänna atmosfären och 

samtalsklimatet påverka respondenten.18 Därutöver kan de språkmässiga svårigheterna 

givetvis utgöra en komplikation i samtalet och kommunikationen. Vad som också bör påpekas 

är att media ideligen tenderar att fokusera debatten om invandrare kring problem av olika slag 

vilket kan resultera i att respondenterna överbetonar problembilder.  

     De slutsatser som presenteras bygger på min tolkning av den information som 

respondenterna lämnar. Jag har givetvis inte haft för avsikt att förändra eller förvränga 

intervjuresultaten men jag vill samtidigt framhålla att viss påverkan ofrånkomligen 

förekommer, om än omedvetet. En fullstädig standardisering av intervjusituationen torde vara 

praktiskt omöjlig då vi som forskare måste anpassa oss, både till situationen i allmänhet och 

till respondenten i synnerhet. Detta är i realiteten inte så konstigt då det i slutändan är 

föränderliga människor med unika kunskaper och erfarenheter som jag använder som 

informanter. I en intervjusituation kan det därför vara fördelaktigt att förhålla sig reflexiv 

både till såväl sin roll som forskare, som till sitt forskningsområde.19  

 

1.4 Avgränsning  

Denna uppsats avgränsar sig således till en fallstudie av partipolitiskt aktiva invandrare med 

politiska uppdrag från samtliga partier i Örebro kommun. I uppsatsen studeras 

individbaserade förklaringar till engagemanget och de möjligheter och hinder som politiskt 

                                                
17 Bergström, Boréus 2000, s. 221f, Johansson 2002, s. 40. 
18 Holme, Solvang, Krohn 1997, Denscombe 2000, s. 138f.  
19 Rönnblom 1999, s. 4ff. 
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engagerade invandrare möter. Jag kommer inte att göra någon jämförelse mellan partierna 

eller mellan invandrare och svenskar.    

 

1.5 Centrala begrepp - invandrare och svenskar   

Denna uppsats handlar, som läsaren har förstått, om invandrare. Begreppet invandrare är i 

högsta grad problematiskt och omdiskuterat. I en utredning fick Kulturdepartementet i 

uppdrag att föreslå en definition att vägleda myndigheter i frågan. Utredningen konstaterade 

logiskt att invandrare är ”personer som själva invandrat och som har folkbokförts i Sverige”.20 

I realiteten är det emellertid inte så enkelt. Personer vars föräldrar har invandrat omnämns i 

media och i allmän debatt ofta som invandrare. Likaså kan personer med avvikande utseende 

eller accent också betraktas som invandrare. Alla blir dessutom inte betecknade som 

invandrare. Den som är ”vit” och kommer från exempelvis USA, Storbritannien eller 

Tyskland blir inte alltid rubricerad som invandrare. Mycket talar alltså för att begreppet 

invandrare belastas av negativa övertoner som i slutändan riskerar att verka diskriminerande 

mot de individer som kategoriseringen omhuldar. I detta sammanhang kan vi konstatera att 

det naturligtvis inte är oväsentligt vilket språkbruk som vi använder oss av för att beskriva den 

verklighet som vi lever i.21  

     Vem är då invandrare? För att bringa klarhet i begreppet skall vi peka på hur vi svenskar 

konstruerar begreppet, vad en svensk inte är. Invandrare kan definieras som någon som har 

egenskaper vilka är väsentligen avskilt från en svensk persons egenskaper. Fem kriterier 

nämns särskilja en svensk från en invandrare, nämligen 1) geografisk plats för födseln, 2) 

medborgarskap 3) språk 4) kultur och beteende och 5) fysiskt utseende.22        

     Om en person är född i Sverige betraktas han eller hon som svensk. Med detta betraktas 

inte utländska medborgare eller utrikes födda med annat medborgarskap som svenskar. 

Samtidigt kan en person vara svensk om han eller hon innehar ett svenskt medborgarskap 

vilket sätter det första kriteriet på ända. Språket är ett annat kännetecken som svenskar gärna 

definierar sig utifrån. En svensk anses ofta ha bra kunskaper i svenska medan en invandrare 

som talar ”invandrarsvenska” talar dålig svenska och är därmed inte heller ”svensk”. Att en 

svensk, per automatik, har bättre kunskaper i svenska språket behöver givetvis inte vara fallet. 

Vidare framförs ofta kulturen som en egenskap som särskiljer vad en svensk är och inte är. 

                                                
20 Kulturdepartementet 1999, s. 6. 
21 Borevi, Strömblad 2004, (a) s. 9, Sernhede 2002, s. 22f, Aznar, 2001, 69ff 
22 Johansson 2002, s. 24f. 
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Även här stöter vi på problem. Vad svensk kultur exakt är, är svårt att definiera vilket gör det 

svårt att också avgöra hur en invandrare kan avvika från den svenska kulturen. Slutligen 

nämns också det fysiska utseendet skilja en svensk från en invandrare. Ljus hy, blont hår och 

blåa ögon utgör det svenska etniska idealet. Inte alla svenskar överensstämmer med denna 

schablon men likväl blir den en mall, som vi använder för att dra gränsen mellan oss som folk 

och ickesvenskar.23 Vem som betraktas som invandrare har således mycket att göra med vad 

som anses som främmande eller avvikande. Borevi och Strömblad förklarar.  

 

Vem som i realiteten refereras till som invandrare bedöms utefter en skala som 
tycks vara oberoende av faktisk immigration. För en given grupp blir, om man 
så vill ’graden av invandrarskap’ en fråga om hur ’(o)svenska’ gruppens 
medlemmar anses vara. Därmed kan det rent av vara så att en representant för 
den ’typiske invandraren’ i många fall inte alls behöver ha invandrat till 
Sverige.24  

 

Vidare är det oklart kring hur länge en invandrare kan betraktas som invandrare. Är man 

invandrare det första året i det nya samhället eller är man det hela livet?25 Vad som också bör 

poängteras är att medias rapportering debatt riskeras beteckningen invandare att främst 

kopplas ihop med problem av olika slag. Det sätt man talar om denna befolkningskategori 

kommer därmed att präglas av en negativ förförståelse.26 Även vi som forskare kan medverka 

till att reproducera och förstärka etablerade mönster genom att använda begreppet invandrare. 

Samtidigt måste vi också använda oss av språkliga konventioner och vara medveten om att 

nya begrepp definieras utifrån gamla dito.27   

     Som synes är det svårt att ge en klar definition av vem som är invandrare och vem som är 

svensk. I denna undersökning lutar jag mig emellertid mot Kulturdepartementets definition av 

invandrare och kommer synonymt att använda mig av benämningen ”utrikes födda”. Genom 

att använda dessa begrepp synonymt kan jag också bidraga till att bringa viss klarhet kring 

begreppet invandrare. Samtidigt, med tanke på att begreppet felaktigt omhuldar individer som 

inte är invandrare, kan resultatet från denna undersökning omfatta personer som hamnar 

utanför vald definition.   

 

                                                
23 Johansson 2002, s. 24f. 
24 Borevi, Strömblad 2004, (a) s. 10. 
25 Johansson 2002, s. 27. 
26 Khahee, Johansson 2003 s. 14ff, Borevi, Strömblad (a) 2004, s. 12. 
27 Johansson 2002, s. 27. 
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1.6 Litteratur  

Överlag påträffas inte överdrivet med litteratur som behandlar invandrares partipolitiska 

engagemang. En stor del av nuvarande forskning studerar den så kallade partikrisen, det vill 

säga, hur partierna tappar medlemmar, förändrade medborgerliga attityder och politiskt 

intresse. Ett fåtal inriktar sig också på normer och tankemönster i partierna och sällan rör de 

invandrare i partipolitiken specifikt. Likväl finns några, för ämnesområdet centrala studier. 

Särskilt behjälpliga har Demokratins trotjänare av Gullan Gidlund och Tommy Möller och 

Magnus Dahlstedts studie, ”En av 1.8 miljoner” Röster från ett monokulturellt partiliv varit. 

Lukkarinen Kvists rapport Etisk mångfald i politiken förtjänas också att nämnas. Samtliga 

behandlar partipolitiskt engagemang och sistnämnda två fokuserar på invandrare.  

     I Gidlund och Möllers undersökning kartläggs hur enskilda politiskt aktiva personer - 

”Demokratins Trotjänare” - ser på sitt engagemang, partiernas roll och på demokratin. Studien 

inbegriper inte invandrare specifikt utan bygger på tio djupintervjuer där majoriteten är 

infödda svenskar.  

     Kvist undersöker hur riksdagspartierna förhåller sig till frågor om etnisk mångfald i 

politiken och redovisar bland annat personliga berättelser om invandrares politiska 

engagemang. Rapporten baseras på intervjuer med sammanlagt tjugo partipolitiskt aktiva 

personer varav hälften har utländsk bakgrund. I detta fall är två av dessa är födda Sverige och 

en har en förälder som har invandrat till Sverige. Övriga åtta är utrikes födda och kan alltså 

kategoriseras som invandrare.  

     Dahlstedt uppmärksammar vikten av etablerade normer, tankemönster och konventioner 

inom de svenska politiska partierna. Via intervjuer med personer med utländsk bakgrund 

studeras personliga erfarenheter från arbetet i politiska partier och förekomsten av 

underordning och utestängning av invandrare inom partierna. I detta sammanhang är det 

viktigt att framhålla att ”personer med utländsk bakgrund” innefattar personer som själva har 

invandrat och de som har minst en förälder som har invandrat. 

     Samtliga tre undersökningar har givit mig en god inblick på området och skänkt goda idéer 

till det teoretiska upplägget. Även Pippa Norris i sitt verk Democratic Phoenix - Reinventing 

Political Activism har även bidragit till de teoretiska avsnitten i uppsatsen. Norris ger 

förklaringar till trenderna kring politiskt aktivitet i världen. Utifrån en omfattande 

länderstudie redovisas bland annat den förändrade aktiviteten kring bland annat 

partimedlemskap och politiskt deltagande.  



Inledning 

 9 

     Utöver detta har flertalet forskningsrapporter och statliga utredningar, bland annat från 

Integrationsverket och Mångkulturellt centrum granskats kritiskt. Som synes behandlar inte 

all litteratur utrikes födda specifikt. I vissa fall inkluderas även personer med utländsk 

bakgrund, exempelvis barn till föräldrar som själva invandrat. I de fall som information från 

dessa källor har används har jag varit noga att rådfrågat flera källor. I de flesta fall har 

liknande slutsatser dragits av andra forskare. Samma gäller för vissa vetenskapliga 

publikationer om politiskt deltagande och strukturella hinder i partipolitiken som presenterar 

resultat som är baserade på data som har inhämtats från andra länder, exempelvis från 

Storbritannien och USA. I samtliga fall har överensstämmande empiriska fakta funnits, vilket 

styrker validiteten i studier av den svenska kontexten. Samtidigt skall vi komma ihåg att 

studier av invandrare i en partipolitisk kontext är ett tämligen outforskat område. Av den 

anledningen finns ingen riklig tillgång till litteratur vilket ger för handen ett tämligen 

begränsat material att lutar sig emot. En fördjupad översikt över forskningsläget på området 

ges i kapitel tre.  

 

1.7 Uppsatsens disposition   

Kapitel ett är inledande för uppsatsen och här presenteras inledning, syfte, frågeställningar, 

metod, avgränsning, centrala begrepp, litteratur och disposition. I kapitel två presenteras 

uppsatsens teoretiska ramverk Teorin inleds med socioekonomiska förklaringar till varför 

man engagerar sig partipolitiskt. Därefter följer en redogörelse för motivbilder till 

partipolitiskt engagemang samt teoretiska förklaringar till mekanismer som kan verka 

utestängande för invandrare. I kapitel tre fördjupar jag mig i befintlig empirisk forskning 

kring uppsatsens ämnesområde och i följande kapitel presenteras uppsatsens analys. Först 

analyseras respondenternas drivkrafter till sitt engagemang och därefter de faktorer som 

respondenterna upplever utgöra en möjlighet och ett hinder i partipolitiken. I kapitel fem 

presenteras slutligen uppsatsens resultat, slutsatser och diskussion följt av personliga 

reflektioner. I kapitel sex ges en sammanfattning av uppsatsen.   
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2. Teoretisk ram 

2.1 Drivkrafter till ett politiskt engagemang  

Statsvetenskaplig litteratur som behandlar individbaserade förklaringar till politiskt 

engagemang brukar framförallt framhålla tre förklaringar, nämligen, socioekonomiska 

förklaringar, idealistiska motiv samt belöningsmotiv. Dessa tre utgör även i detta fall 

stommen i uppsatsens första teoretiska del. Först kan det emellertid vara lämpligt att kort 

definiera ”politiskt deltagande”. En vanligt förekommande definition har gjorts av Verba, Nie 

och Kim som lyder som följer. “those legal acts by private citizens that are more or less 

directly aimed at influencing the selection of governmental personnel and/or the actions they 

take”.28 I detta fall är det politiska deltagandet kopplat till ett partipolitiskt engagemang och 

termerna ”deltagande” och ”engagemang” kommer att användas synonymt.  

 

2.1.1 Socioekonomiska förklaringar till partipolitiskt engagemang 

Den springande punkten i dagens socioekonomiska förklaringsmodeller, är att individer med 

hög utbildningsnivå och välbetalda jobb, mer sannolikt kommer att återfinnas i ett politiskt 

engagemang.29 Verba och Nie menar att nämnda faktorer gör att vissa individer blir mer 

involverade i politiska frågor. Följaktligen får de också ökade kunskaper om den politiska 

sfären, vilket leder till att de mobiliserar en ”medborgerlig attityd”. Det vill säga, de upplever 

i högre utsträckning att de förväntas delta i politiken, samtidigt som de också har 

kunskapsmässiga och materiella resurser att verkligen göra det.30 Denna något tillspetsade 

orsaksförklaring bygger således på att man i någon mening ”fostras” in i ett politiskt 

engagemang och att denna fostran blir starkare i miljöer som präglas av en fördelaktig 

socioekonomisk standard. Miljöerna kan naturligtvis variera. Verba och hans kollegor 

förklarar. 

 

At home, in school, on the job, and in voluntary associations and religious 
institutions, individuals acquire resources, receive requests for activity, and 
develop the political orientations that foster participation.31 

 

                                                
28 Verba, Nie & Kim 1978, s. 1. 
29 Norris 2000, s. 29. 
30 Clark 2000, s. 31, Verba, Sidney, Nie, 1972, s. 13. 
31 Norris 2000, s. 29. 
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Den socioekonomiska förklaringsmodellen kan naturligtvis appliceras på många olika typer 

av politiskt engagemang. Det behöver inte nödvändigtvis handla om partimedlemskap och 

partiaktiviteter och berör inte heller invandrare specifikt.  

     Andra framhåller ett mer generellt samband mellan social tillhörighet och partipolitiskt 

engagemang. Man påstår att de som väljer att bli medlemmar i ett visst parti ofta passar rent 

”sociologiskt” med just det valda partiet. Detta gäller oavsett vilken klass man säger sig 

tillhöra.32 Enkelt uttryckt: en tydlig upplevelse av arbetaridentitet gör det mer troligt att man 

blir medlem i exempelvis socialdemokraterna eller vänsterpartiet; medan en tydlig lantbrukar- 

eller landsbygdsidentitet gör det mer troligt att man ansluter sig till centerpartiet och så vidare. 

Detta är emellertid ett samband som historiskt sett har minskat.  

     Vidare är det viktigt att understryka att det finns en avgörande skillnad mellan att 

sympatisera med ett parti och att sedan bli medlem i det samma. På detta område har det 

frambringats en rad undersökningar som visar att medlemskåren kan se relativt annorlunda ut 

än väljarkåren. Till exempel har man sett att aktiva medlemmar i det brittiska arbetarpartiet 

(Labour) till största del består av en välutbildad medelklass. Detta medan arbetarklassen och 

den ”lägre” medelklassen utgör merparten av partiets totala väljarkår.33 Således verkar det 

som om sistnämnda teori har en lägre validitetsgrad än den föregående; partipolitiskt 

engagemang lockar, oavsett ideologisk tillhörighet, främst till sig individer från en välutbildad 

och i många fall högavlönad medelklass. Detta samband sägs dock ha försvagats över tid. 

Fortfarande gäller dock att det kan finnas ett samband, oavsett ålder och vilken klass man 

upplever sig tillhöra. 

 

2.1.2  Idealistiska motiv och belöningsmotiv  

Utöver de socioekonomiska förklaringsmodellerna är det vanligt förkommande att man på 

individnivå studerar olika motivbilder som kan ligga till grund för ett politiskt engagemang.34   

I detta avsnitt väljer jag att främst behandla idealistiska motiv, respektive belöningsmotiv, 

som är vanligt förekommande i den statsvetenskapliga litteraturen. De idealistiska motiven 

definieras av att olika normer och värderingar står som främsta orsak till engagemanget. Det 

vill säga, de förkommer i de fall ”där den personliga vinningen inte är centrala motiv utan där 

det istället handlar om strävan efter mer eller mindre höga ideal”. Belöningsmotiven 

                                                
32 Katz 1990, s. 156. 
33 Clark 2000, s. 24f. 
34 Norris 2000, s. 29. 
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kännetecknas däremot av att självtillfredsställelse och personlig vinning står i fokus, det vill 

säga, de har både en känslomässig och en materiell dimension.35  

 

Deltagarideal 

Ett flertal statsvetare och andra forskare har pekat på att det finns en generellt antagen norm 

som säger att partierna, och därigenom partimedlemskapet, utgör den främsta kanalen för 

medborgerligt politiskt deltagande. Pippa Norris skriver i Democratic Phoenix. 

 

Nevertheless, the model of the mass-branch party has proved to be a widely 
influential ideal type, and in this context declining party membership within 
democratic societies has commonly been regarded as prima facia evidence of an 
erosion of the channels of political participation.36  

 

Liknande ideal återfinns också i den svenska kontexten. Det ligger i stor utsträckning till 

grund för den normativa uppfattningen om hur dagens partier bör vara uppbyggda. Idealet har 

starka folkrörelsepräglande undertoner och fungerar som princip för diskussioner såväl inom 

partierna som i den allmänna demokratidebatten. I båda fallen premieras ofta en stor 

medlemskår, en hög aktivitetsnivå och en omfattande medlemsfinansiering av 

verksamheten.37 Därmed är det inte särkilt uppseendeväckande att idealet återkommer även på 

individnivå. Många av dem som befinner sig i ett partipolitiskt engagemang i Sverige drar 

näst intill ett likhetstecken mellan den representativa demokratin och de politiska partierna. 

”Att tänka sig en representativ demokrati utan partier låter sig helt enkelt inte göras.”38  

 

Attityder, politiskt intresse och vanemässigt deltagande  

Litteraturen säger oss att de som har en positiv inställning och ett starkt förtroende till den 

representativa demokratin och till politiska företrädare, också engagerar sig i högre grad än de 

som har en skeptiskt, negativ eller likgiltig inställning. Detta inkluderar även en känsla av att 

kunna påverka den politiska processen. Det vill säga, de individer som litar på det 

demokratiska systemet och som tror att det är möjligt att förändra samhället genom 

partipolitiken kommer mer sannolikt att återfinnas i ett partipolitiskt engagemang. Samtidigt 

är det viktigt att understryka att det finns forskare som tänker sig att politiskt utanförskap kan 

mobilisera medborgare om de stimuleras att föra fram sina ståndpunkter och att försöka 

                                                
35 Gidlund, Möller 1999, s. 111f, 132ff.  
36 Norris 2000, s. 106. 
37 Gidlund, Möller 1999, s. 174f. 
38 Ibid. s.132f. 
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påverka politikerna för att få upprättelse i sitt missnöje. Empiriskt sett är det sistnämnda 

emellertid inte särskilt framträdande.39   

     I litteraturen är det också vanligt förekommande att man framhåller ett generellt samband 

mellan politiskt intresse och partipolitiskt engagemang. Individer som finner det givande att 

följa med i samhällsdebatten, och som är initierade i vad som händer i politiken, tenderar mer 

än andra att gå in i ett partipolitiskt engagemang.40 Dessutom tycks det bli allt vanligare att de 

som faktiskt väljer att omsätta sitt intresse i ett verkligt engagemang, ofta gör detta på flera 

fronter. Det vill säga, att de samtidigt är aktiva medlemmar i ett flertal politiska rörelser men 

även i andra typer av föreningar. Eller som Wayne Clark utrycker det – de är ”vanemässiga 

deltagare”.41  

 

Partiidentifikation 

Ytterligare ett idealistiskt motiv till att gå in i ett partpolitiskt engagemang går att spåra till 

individernas benägenhet att identifiera sig med ett visst parti. Detta brukar generellt kallas för 

partiidentifikation och beskrivs ofta som känslan av att ”vara” exempelvis socialdemokrat 

eller ”människors känslomässiga partianknytning”42 Förvisso är det ett samband som 

försvagas över tid men fortfarande gäller dock att personer med en hög grad av 

partiidentifikation också visar en högre sannolikhet att engagera sig i ett politiskt parti än 

andra medborgare.43 Till detta skall nämnas att det finns olika grader av partiidentifikation. 

”En del medborgare uppfattar sig som anhängare av bestämda partier och kan känna starkt för 

sitt parti medan andra är mer ljumma i sin övertygelse eller känsla.”44  

 

Belöningsmotiv  

En av de mer vanligt förekommande teorierna i samband med studier av politiskt 

engagemang berör så kallade rationella val (Rational Choice). Enkelt uttryckt tänker man sig 

människan som en rationell och egennyttig varelse, vilket i sin tur innebär att hon saknar en 

naturlig fallenhet att samverka i grupp för att tillgodose gemensamma intressen.  Kontentan är 

att individen förväntas agera gruppvis endast i de fall som det leder fram till någon form av 

personliga fördelar eller belöningar.45  

                                                
39 Norris 2000, s. 30. 
40 Ibid. s. 29.   
41 Clark 2000, s. 27ff. 
42 Petersson et.al. 2000, s. 50. 
43 Katz 1990, s. 156, Norris 2000, s. 128. 
44 Petersson et.al 2000, s. 50.  
45 Clark 2000, s. 29. 
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     Mancur Olson är den teoretiker som främst förknippas med Rational Choice. I sitt numera 

klassiska arbete, The Logic of Collective Action, studerar han anledningar till att enskilda 

individer sluter sig samman i en strävan efter att uppnå gemensamma mål. Slutsatsen är att ju 

större en grupp blir, desto mindre blir den del av den gemensamma nyttan som den enskilda 

individen erhåller. Detta leder i sin tur till att incitamenten att handla i gruppens intresse ter 

sig allt mer otillräckliga i individens ögon; ”kostnaderna” överstiger så att säga ”nyttorna”. I 

takt med att gruppen växer minskar därför också sannolikheten att den uppnår den optimala 

mängden gemensam nytta. Med andra ord; i stora grupper är risken överhängande att den 

kollektiva nyttan inte ensam förmår att motivera individen till grupporienterade handlingar.    

     Ännu en orsak till detta förhållande finner vi i det faktum att individens insatser, eller 

frånvaro av insatser, i den stora gruppen, inte leder till någon noterbar skillnad i utfallet av 

uppnådd gemensam nytta. Således kommer gruppen inte att reagera vare sig då individen 

handlar i dess intresse, eller då individen avstår, varpå individens motivation att agera 

ytterligare reduceras.46 Olson summerar: 

 

Accordingly, large or ”latent” group have no incentive to act to obtain a 
collective good because, however valuable the collective good might be to 
the group as a whole, it does not offer the individual any incentive to pay 
dues to any organization working in the latent group`s interest, or to bear in 
any other way the costs of the necessary collective action.47  

 

Olson menar därför att det krävs separata och selektiva incitament (separate and selective 

incentive) för att motivera individen att handla för den kollektiva nyttan.  Med ”separata” 

menas att incitamenten ligger utanför den rent kollektiva nyttan. Med ”selektiva” avses att 

incitamenten måste vara exklusiva, i den mening att de tillfaller endast de individer som 

faktiskt handlar i enlighet med gruppens gemensamma intressen.48    

 

Materiella och sociala belöningar 

I samband med partipolitiskt engagemang handlar de selektiva incitamenten om att individen, 

genom att engagera sig, på ett eller annat sätt kan tilldra sig materiella eller sociala 

belöningar. Med materiella belöningar avses, som begreppet antyder, personliga fördelar 

bestående av materiell nytta av något slag. På detta område brukar man i regel lyfta fram 

partipolitiken som en möjlighet till yrkesmässig karriär. Engagemanget är, så att säga, en 

                                                
46 Olson, Mancur 1965, s. 50. 
47 Ibid. s. 50f. 
48 Ibid. s. 51. 
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nödvändig investering för att i framtiden kunna skaffa sig mer betydande politiska uppdrag. 

Genom att engagera sig partipolitiskt ges också möjligheter för individen att knyta kontakter 

med inflytelserika personer i samhället. Det kan i sin tur leda till att individen tilldrar sig 

positiv uppmärksamhet i form av ett ”gott rykte”.49 Dessutom är partierna en värdefull källa 

till information. I och med detta kan medlemmarna tilldra sig nya kunskaper och färdigheter 

att använda som meriter i framtiden. Av dessa anledningar torde de således också kunna bättra 

på sina förutsättningar att göra karriär vid sidan av, eller utanför politiken.50 

     Vidare kan engagemanget uppstå som en konsekvens av att det skänker sociala fördelar. 

Exempelvis ger det tillfällen att umgås med likasinnade personer inom ramen för de politiska 

strukturerna.51 Den sociala interaktionen mellan partimedlemmar blir för den engagerade, helt 

enkelt, ett givande element, i den mening att det bidrar till ett rikare och mer meningsfullt 

liv.52 Sociala belöningar av detta slag är i regel svåra att konkretisera och operationalisera. 

Med stor säkerhet kan man emellertid slå fast att vissa individer finner en social 

tillfredställelse i partierna på samma sätt som andra finner en social tillfredsställelse i 

exempelvis syföreningar, korpfotbollslag eller bridgeklubbar.53 

     Sammanfattningsvis kan vi konstatera att personer med hög utbildning, välbetalda jobb 

och goda kunskaper om det politiska livet, mer sannolikt kommer att återfinnas i ett 

partipolitiskt engagemang. Personer som har en stor tilltro till det poliska systemet, är politiskt 

intresserade och engagerade i andra former återfinns också i högre grad i ett partipolitiskt 

engagemang. Jag har dessutom framhållit en idealistisk förklaringsgrund där ett partipolitiskt 

engagemang betraktas som en medborgerlig plikt samt motiv där materiella och icke-

materiella belöningar står i fokus.   

 

2.2 Möjligheter och hinder i partipolitiken  

När vi nu har avhandlat motivbilder till politiskt engagemang vänder vi oss till faktorer som 

påverkar invandrares möjligheter i partipolitiken. Den empiriska forskningen har lokaliserat 

en rad hinder som invandrare möter i partipolitiken. Kvalitativt inriktade undersökningar 

pekar främst på att kulturella olikheter, språksvårigheter samt partipolitiska spelregler och 

                                                
49 Clark 2000, s. 29f. 
50 Katz 1990, s. 156. 
51 Clark 2000, s. 30. 
52 Gidlund, Möller 1999, s. 111, 132. 
53 Katz 1990, s. 156. 
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konventioner utgör ett hinder för invandrare i partipolitiken.54 Detta är också områden som 

respondenterna i denna undersökning har framhållit. Viktigt att poängtera är också att faktorer 

som utgör möjligheter för vissa individer kan utgöra ett hinder för andra och vice versa.    

     I det närmaste avhandlas hur kulturella olikheter och språket fungerar som ett hinder. 

Därefter utreds betydelsen att handla korrekt och känna till ”spelets regler”. Slutligen beskrivs 

hur det sociala kapitalet påverkar invandrares möjligheter samt hur stereotyper och kollektiva 

identiteter kan fungera utestängande.  

 

2.2.1 Kulturella olikheter som institutionaliseras  

Kultur kan beskrivas på många sätt och ges olika betydelser. Kultur handlar inte bara om 

konst, litteratur och teater utan kan också ha en vidare betydelse. En ofta använd definition av 

kultur hänvisar till en grupp eller samhälles gemensamma medvetande, det vill säga, ”de 

idéer, kunskaper, värderingar och erfarenheter som är gemensamma för gruppen eller 

samhället och vägledande för hur man uppför sig eller handlar”. Betydelsen av kultur kan 

således innefatta konkreta saker som sätt att utrycka sig, både verbalt och ickeverbalt, 

exempelvis via kroppsspråket. Synen på vad kultur är, ändras ständigt i takt med att ett land 

får fler kontakter med andra länder. Nya sätt att tänka och handla påverkar i sin tur 

uppfattningen om vad kultur är. 55   

     I diskussioner om ”invandrare” framförs ofta kulturella olikheter56 mellan invandrare och 

infödda svenskar som en viktig orsak till såväl bristande integration som det låga politiska 

deltagandet bland invandrare. De los Reyes menar att diskursen om kulturella olikheter har 

givit begreppet ”kultur” en rumslig dimension där det kulturella avståndet, avseende norm och 

värderingssystem, ofta sätts i proportion till det geografiska avståndet. Graden av olikhet 

jämfört med det system som råder i Sverige antas därför öka i takt med att det kulturella 

avståndet ökar.57 Ett större kulturellt avstånd ger per definition också en större grad av olikhet 

vilket i sin tur ofta leder till missförstånd, avsaknad av sociala koder, 

kommunikationssvårigheter och värderingsskillnader mellan invandrare och den infödda 

befolkningen. Samtidigt kan det också resultera i en outtalad rangordning mellan olika 

                                                
54 Dahlstedt 2004, Kvist 2001.  
55 Brändefors, Lundberg, Oscarsson 1990, s. 7. 
56 Vad som menas med kulturell olikhet är i sig ett inte helt oproblematiskt. de los Reyes (2001) menar att 
begreppet kulturell olikhet ofta används som en ”restpost” för oförklarliga faktorer, utan att man går närmare in 
på vad som menas. Utgångspunkten är ”andra seder, bruk och moraliska värderingar i en rad frågor”. Samtidigt 
finns det en problematik i detta eftersom man samtidigt inte preciserar vilka seder, bruk och värderingar som 
gäller i vilka frågor. de los Reyes 2001, s. 78.   
57 de los Reyes 2002, 66. 
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kulturer där den egna kulturen är normgivande och ställs överst. Ur detta perspektiv menar de 

los Reyes, är andra kulturer inte bara är avlägsna och annorlunda, utan även ”präglade av icke 

önskvärda principer”. Olikheten kan också betraktas som en metafor och ett instrument för att 

markera graden av främlingsfientlighet och de hinder som reses människor emellan.58  

     Många menar att den kulturella olikheten mellan invandrare och infödda svenskar har 

kommit att institutionaliseras och format en särskild organisationskultur där svenska 

(informella) etniska koder och värderingar blir en norm som invandrare har svårt att anpassa 

sig till.59 Likaledes, i grupper med framträdande sammanhållning kan den dominanta 

gruppens kulturella attribut befästa och förstärka majoritetens attribut. Minoritetens attribut 

undanträngs av majoritetens dito, vilket ofta resulterar till en uteslutning av ledare och 

representanter som företräder minoriteten.60 I undersökningar har denna kulturella olikhet 

framförts som en viktig förklaring till underordningen och utestängningen av invandrare i 

partipolitiken.61  

 

2.2.2 Språket som maktfaktor  

Inledningsvis nämnde vi att språket utgör en identitetsmarkör för vem som betraktas som 

svensk och vem som betraktas som invandrare.62 Språkliga och kulturella identitetsmarkörer 

kan ses mot bakgrund av nationsbyggandet och folkhemsidealet där principen om kulturell 

homogenitet och ett ”enat folk” var ett överordnat ideal och också blev den normativa grund 

som partiväsendet byggdes på. I och med nationsbyggandet blev nationen ”successivt det 

suveräna politiska subjekt som skulle representeras”. Samtidigt etablerades också en tudelning 

mellan ”oss svenskar” och ”de andra” - främlingar som svenskarna kunde definieras sig 

utifrån. Här utgjorde också språket en viktig markör för den ”svenska” identiteten.63  

     Goda kunskaper i det svenska språket har också visat sig minska risken för marginalisering 

i det svenska samhället.64 I detta inbegrips även dimensioner av makt, eller som Fanon 

uttrycker det ”En människa som äger språket äger också den värld som uttrycks och förutsätts 

via språket”.65 Språket kan också ha en subtil maktutövande effekt, särskilt i samhällen där en 

rådande språklig-kulturell diskurs betraktas som överlägsen och dominerar den allmänna 

                                                
58 de los Reyes 2001, 77f. 
59 Ibid. s. 84, Solomos, Back 1995, s. 128. 
60 Hogg, 2001 s. 208.  
61 de los Reyes 2002, 66, Dahlstedt 2004, 74f. 
62 Johansson 2002, s.24f, Aznar 2001,.s. 79.  
63 Svanberg, Tydén 1999, s. 8f, de los Reyes 2002, s. 71f. 
64 de los Reyes 2002, s. 15. 
65 Aznar 2002, s. 79. 
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retoriken. Automatiskt nedvärderas andra diskurser vilket ger den överlägsna diskursen mer 

makt och skapar en subtil rasism gentemot den underlägsna gruppens språk. Detta sker trots 

att samhället generellt tar avstånd från exklusion och rasism.66 Den dominerande språkliga 

diskursen konstruerar således rasism och maktövertagande. I ett partipolitiskt sammanhang 

utgör bristande kunskaper om det ”politiska språket” ett av de främsta hindren för 

partipolitiskt aktiva invandrare. Den svenska politiska diskursen är norm och invandrare med 

avvikande dialekt och annorlunda jargong uppfattas som avvikande.67  

 

2.2.3 Spelregler och konventioner på det politiska fältet   

Pierre Bourdieu menar att politiska partier är del av ett ”politiskt fält”. Fältet kan förstås i 

termer av tillgång och efterfrågan, där politikerna sinsemellan presenterar olika ”politiska 

produkter” som idéer, program och handlingsalternativ. Medborgarna, det vill säga, 

väljarkåren är reducerad till att agera ”konsument” och tvingas välja mellan ”produkterna” 

som partierna presenterar. Vad som är intressant i sammanhanget är att fältet är genomkorsat 

av relations- och konfliktmönster mellan en rad krafter och aktörer som har bestämda 

positioner på fältet. Aktörerna ingår i en kamp om såväl utrymme på fältet som väljarkårens 

stöd. För att positionera sig och överhuvudtaget få ingå i det politiska fältet, det vill säga, i 

partiet, krävs en speciell träning i de principer som reglerar såväl tänkandet som handlandet 

på det politiska fältet.68 Bourdieu förklarar. 

 

Indeed: nothing is less natural than the mode of thought and action 
demanded by participation in the political field: like the religious, artistic 
or scientific habitus, the habitus of the politician depends on a special 
training.69 

 

För att vara framgångsrik på ”fältet” krävs enligt Bourdieu, kunskap om specifika traditioner, 

teorier och åsikter. Aktörerna måste kunna hantera politikens speciella språk och särskilda 

retoriker, exempelvis den av ”the popular orator” eller den av ”the debater”. Därtill måste 

aktörerna även ”underkasta sig” hierarkier och särskilda värden och mekanismer som är 

gällande inom ett specifikt parti. Aktörernas handlande bestäms således av fältets strukturella 

betingelser och specifika spelregler. Den ständigt pågående kampen på fältet rymmer dock en 

                                                
66 Potter, Wetherell, 1987, s.155ff, 175f.   
67 Dahlstedt 2004, Kvist 2001. 
68 Bourdieu 1991, s. 171ff. 
69 Ibid. s. 176. 
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del symboliska dimensioner. Det kan handla om att handla korrekt, både inom det politiska 

fältet och gentemot väljarna.70 

     De rutiner, konventioner, kultur och koder som styr partiet kan vara så inflytelserika att de 

till betydande del också styr individens handlande. Invanda rutiner och konventioner, snarare 

än individens rationalitet, styr därmed beslutsfattandet inom politiska organisationer. Inom 

partipolitiken finns också en tendens till att enskilda och mäktiga aktörer har makt att forma 

både sin omgivning och därmed också tvinga andra aktörer att anpassa sig till dem.71 March 

och Olsen förklarar.  

 

There is a tendency for large, powerful actors to be able to specify their 
environments, thus forcing other actors to adapt to them. Dominant 
groups create environments to which others must respond, without 
themselves attending to the others. This is a fairy standard 
characterization of the position of the dominant ethnic or gender 
groups.72  
 

Detta ojämlika relationsmönster tenderar också att ha en etnisk dimension och politiska 

organisationer formas många gånger av närvarande och överordnade etniska grupper.73  

 

2.2.4 Socialt kapital som svetsar samman och utestänger  

En annan barriär som kan hindra underordnande grupper i politiska partier är strukturella 

ojämlikheter i fördelningen av olika slags kapital, där tillgången till kontakter är centralt. 

Inom statsvetenskapen resonerar Robert Putnam kring detta i termer av socialt kapital.74 

Putnam definierar socialt kapital som ”band mellan individer - sociala nätverk och de normer 

för ömsesidighet och pålitlighet som uppstår ur dem”.75 Socialt kapital kan därmed förstås, 

dels som ett strukturellt fenomen där sociala närverk betonas, dels som ett kulturellt fenomen 

där sociala normer understryks. I ett politiskt parti kan det sociala kapitalets positiva effekter 

svetsa samman individer och grupper med olika kulturell bakgrund och värderingar, gynna 

tolerans, samarbete och ömsesidighet.76  

                                                
70 Ibid. s. 171ff. 
71 March, Olson 1989, s. 21-38. 
72 Ibid. s. 47. 
73 Ibid. 
74 Dahlstedt 2004, s. 66. 
75 Putnam 2001, s.18. 
76 Norris 2002, 138f. 
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     Det sociala kapitalet har också en negativ sida som kan hindra invandrare i partipolitiken.77 

Putnam gör en distinktion mellan, å ena sidan socialt kapital som verkar överbryggande, å 

andra sidan socialt kapital som verkade sammanbindande. Det senare förstärker identiteten, 

skapar en grund för ömsesidighet och solidaritet inom en homogen (etnisk) grupp. På samma 

gång kan det sammanbindande kapitalet även verka utestängande gentemot andra grupper. 

Överbryggande socialt kapital omfattar människor tvärs över olika sociala skiljelinjer och 

förenar människor från olika sociala grupper och sammanhang. Dessa nätverk består av 

svagare band mellan medlemmarna, men är ändå mycket viktiga för att få tillgång till 

information och för möjligheten att och bli framgångsrik.78 Sammanbindande socialt kapital, i 

kombination med frånvaron av överbryggande socialt kapital, kan fungera som en grogrund 

för intolerans och fördomar och riskera att vidga klassklyftor, diskriminering och 

rasmotsättningar mellan etniska grupper.79  

     Partiaktiva invandrare skulle, i och med detta resonemang, antingen uppleva en 

samhörighet och bli delaktiga och integreras i partipolitiken, eller stöta på motsatsen, det vill 

säga, utestängas från det sociala nätverk som är utgångspunkten för gott samarbete, tolerans 

och förståelse.  

 

2.2.5 Stereotyper och kollektiva identiteter  

Stereotyper kan liknas vid symboler och bilder som inte sällan ger uttryck för en negativ 

attityd och kollektiva identiteter om en speciell kategori av människor, till exempel 

invandrare. Stereotyper och schabloner tillskriver olika symboler och bilder mer eller mindre 

värde till olika människor vilket påverkar människors möjlighet att uttrycka sina erfarenheter 

och inverkar på graden av makt.80  

     Stereotyper och kollektiva identiteter förekommer framförallt i samhällen där vissa 

grupper är kulturellt dominerande och materiellt privilegierade. Den grupp som är utsatt för 

kulturell dominans beskrivs i stereotypa bilder, blir ofta osynliggjord och skiljs ut som 

avvikande och annorlunda. Normen tillskrivs den dominerande gruppens erfarenheter, 

egenskaper och kultur. Stereotyper kan alltså vara ett sätt att för den dominerande gruppen att 

                                                
77 Borevi 2004, s 33. 
78 Putnam 2001, s. 21ff, Borevi 2004, s. 33. 
79 Putnam 2001, s. 21ff, Portes 1998, s. 15f. 
80 Young 2000, s. 9f. 
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återta sin ställning eller förvissa sig om sin egen makt.81 Detta kan i sin tur resultera i 

utestängning av underlägsna grupper. 82   

     Sammanfattningsvis kan vi se att invandrare framför allt möter hinder i partipolitiken. Det 

finns tendenser till att svenska normer och koder institutionaliseras och överordnas andra 

vilket reser hinder mellan människor och fostrar stereotyper och kollektiva identiteter. 

Individer som inte har kunskaper i det svenska politiska (fack)språket nedvärderas och 

utestängs från partipolitiken. Vidare kan vi se att socialt kapital som betonar nätverk och 

gemensamma sociala normer kan endera fungera sammanbindande eller utestängande för 

individer inom en homogen etnisk grupp. Partipolitiken är också hierarkisk och det krävs 

ingående kunskaper om partipolitikens spelregler och konventioner för att utöva inflytande.  

                                                
81 Brädefors, Lundberg, Oscarsson 1990, s. 37-43. 
82 Young 2000, s. 9f, 78ff. 
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3. Invandrare i partipolitiken  

3.1 Politiskt deltagande bland invandrare   

Adman och Strömberg har jämfört det politiska deltagandet bland invandrare och svenskar 

med avseende på fyra dimensioner; valdeltagande, partiaktiviteter, kontakter och 

manifestationer. Resultatet gör gällande att invandrare, i förhållande till infödda svenskar, har 

ett genomgående lägre mått av politiskt deltagande på alla fyra områden. I fråga om 

partipolitiskt engagemang har invandrare hälften så stort partipolitiskt engagemang som 

infödda svenskar.83  

     Sett över tid har skillnaderna mellan invandrare och infödda svenskar också ökat. I 

Demokratirådets rapport från 1997 var de inföddas aktivitetsnivå, med avseende på 

ovanstående variabler, 1.4 till 2.4 gånger så hög som invandrarnas. Maktutredningens resultat 

från slutet av 1980-talet visade på betydligt mindre skillnader. Då var de inföddas 

aktivitetsnivå i förhållande till invandrarna 1.2 gånger så hög.84  

     Den grupp av invandrare som är mest partipolitiskt aktiv är personer som invandrat från, 

vad Adman och Strömberg kallar, ”första” och i viss mån också ”tredje världen”85. Första 

världen är i detta fall vad vi ofta kallar västvärlden och med tredje världen åsyftas 

utvecklingsländer som exempelvis Iran och Libanon. De invandrare som är allra minst 

partipolitiskt aktiva är personer från Östeuropa och forna kommuniststater benämnd ”andra 

världen”.86 Kvantitativt inriktade studier instämmer i denna bild och tillägger att 

utomeuropeiskt födda personer, särskilt personer födda i Afrika, har haft det svårast att 

avancera och ”komma in” i partipolitiken.87 Representationen av ledamöter i Sveriges 

kommuner pekar åt samma håll. Icke-européer är underrepresenterade i förhållande till 

politiker från nordiska länder.88  

     Ett genomgående drag är att personer som är svagare integrerade i samhället eller som har 

anlänt sent till Sverige är mindre politiskt intresserade, politiskt kunniga och har ett lägre 

politiskt självförtroende än de som upplever en högre grad av integration och har bott i 

Sverige en längre tid. Samma gäller för partipolitiskt engagemang, där ett högre mått av 

integration ger ett högre mått av partipolitiskt deltagande. Samtidigt visar undersökningar 

                                                
83 Adman, Strömberg 2000, s. 14f. 
84  SOU 2000:1, s. 221f, Petersson, et.al. 1989, s. 198ff.  
85 Adman och Strömberg poängterar att det ligger inget värdemässigt i kategoriseringarna.  
86 Adman, Strömberg 2000, s.19f. 
87 Dahlstedt 2004, s. 50f. 
88 Kalm 2003, s. 15.   
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också att de som bott längst tid i Sverige uppvisar en liknande grad av aktivitetsnivå som 

infödda svenskar.89 

     Samtaget kan man konstatera att ett invandrarskap leder till ett minskat politiskt deltagande 

och att graden av integration påverkar måttet av politiskt deltagande.  

 

3.2 Politiskt intresse, tilltro och kunskap 

Inledningsvis konstaterade vi att personer som har ett stort politiskt intresse och hög tilltro 

till det politiska systemet i större utsträckning återfinns i ett partipolitiskt engagemang.90 I 

förhållande till infödda svenskar är invandrares tilltro till det demokratiska systemet relativt 

stor. Samma gäller politiskt intresse där invandrare är mer politiskt intresserade än infödda 

svenskar.91 Kvist konstaterar att invandrare har en ”fascination för det svenska demokratiska 

systemet och dess möjligheter” vilket inverkar positivt på graden av politiskt engagemang.92  

     Annat är det med det politiska självförtroendet. Här ligger invandrare betydligt lägre 

jämfört med infödda svenskar. Personer från ”första” och ”tredje” värden har en tydligt högre 

politiskt självtilltro än personer från andra världen.93 Vad gäller kunskapsnivå bland 

invandrare visar undersökningar inga tydliga tendenser åt något håll. De invandrare som har 

immigrerat på senare år har en relativt hög utbildningsnivå men bland alla grupper tycks det 

dock förekomma vissa kunskapsluckor om det svenska demokratiska systemet.94  

     Sammanfattningsvis kan vi se att invandrare har ett stort intresse och hög tilltro till det 

politiska systemet men bristande kunskaper därom. Samtidigt tror sig invandrare ha mindre 

möjligheter än andra att påverka politiken. Trots stor tilltro och ett relativt högt intresse är 

invandrare mindre politiskt engagerade än infödda svenskar.  

 

3.3 Handlingsmänniskor - den vanemässiga deltagaren  

Gidlund och Möller framhåller i sin intervjuundersökning av partianslutna att de ofta är så 

kallade handlingsmänniskor. I den mening att det är vanligt förekommande att man också är 

aktiv i andra organisationer och föreningar vid sidan av partipolitiken.95 Pippa Norris menar 

                                                
89 Soininen, Bäck 1999, s. 82f, Kvist 2001, s. 28, Adman, Strömberg 2000, s. 18. 
90 Norris 2000, s. 30.  
91 Soininen, Bäck 1999, s. 75. 
92 Kvist 2001, s. 28ff. 
93 Adman, Strömberg 2000, s. 21. 
94 Olsson, et.al. 2000, s. 23. 
95 Gidlund, Möller 1999, s. 132. 
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att det finns starka kvantitativt belagda samband mellan att vara medlem i ett politiskt parti 

och samtidigt vara medlem i andra typer av sammanslutningar. Det vill säga, människor som 

har ett väl utvecklat nätverk av vänner genom att vara föreningsaktiva, kommer mer 

sannolikt att återfinnas även i ett partipolitiskt engagemang.96 Mönstret går igen också bland 

partiaktiva invandrare i Kvists studie. Många har varit politiskt aktiva i fackföreningsrörelser 

och partier i sina hemland. Parallellt med sitt partipolitiska engagemang är många 

verksamma också i andra föreningar och organisationer. Vad man också kan se är att det 

politiska intresset ofta har funnits med sedan ungdomen och engagemanget har ”fostrat” in 

dem i ett partipolitiskt engagemang. Engagerade invandrare tycks också ha haft en politisk 

hemmiljö som påverkat det politiska engagemanget. Ingen drar emellertid parallellen mellan 

den politiska atmosfären i hemmet och valet att själv bli medlem i ett politiskt parti.97  

     Sammantaget finns således empiriska belägg för att partianslutna invandrare är 

vanemässiga deltagare och aktiva i andra föreningar och organisationer vid sidan av 

partipolitiken.   

 

3.4 Gemenskap, personlighetsutveckling och karriär  

Gemenskapens betydelse är återkommande hos flera politiker med invandrarbakgrund. Den 

sociala samvaron identifieras som en betydelsefull komponent för engagemanget men 

framförallt för att man stannar kvar i partiet.98 Samma slutsats drar Gidlund och Möller som 

också anför gemenskapen som det främsta belöningsmotivet bland partianslutna. Två andra 

viktiga belöningsmotiv som framhålls är engagemanget som personlighetsutvecklande och att 

det i något fall handlar om att göra politisk karriär. Med personlighetsutveckling avses i detta 

fall att engagemanget känns meningsfullt, att man tycker sig kunna påverka, samt att man lär 

sig mycket och rent allmänt utvecklas som individer. Det sista motivet, som tycks vara av mer 

materiell karaktär, berör som sagt partierna som en väg till politisk karriär. Detta uppfattas 

emellertid vara av underordnad betydelse.99  

     Den sociala gemenskapen bland invandrarpolitiker uppvisar också en motsatt sida. 

Samtidigt som många invandrare uppger att gemenskapen är betydelsefull känner de sig också 

misstänkliggjorda, särskilt av äldre, svenskfödda partikamrater. Invandrare uppfattas som 

avvikande och anses inte tillräckligt kompetenta för vissa göromål vilket ofta förbinds till 

                                                
96 Norris 2000, s. 131f. 
97 Kvist 2001, s. 28ff. 
98 Ibid. s. 57. 
99 Gidlund, Möller 1999, s. 114f. 
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bristande kunskaper i svenska språket. Flera invandrare känner därför att de måste arbeta 

hårdare än infödda svenskar för att ”visa sin duglighet” och för att avancera i partiet.100  

     Sammantaget tycks alltså framförallt gemenskap men även personlighetsutveckling och till 

viss del även karriär vara viktiga komponenter för ett partipolitiskt engagemang.  

 

3.5 Spelregler och politisk kompetens  

I studier av partipolitiskt aktiva invandrare urskiljs många gånger en positiv och en negativ 

berättelse. I den positiva berättelsen vittnar invandrare om partierna som öppna, välkomnande 

och lyfter fram invandrarkandidater. I den andra versionen utmålar invandrarpolitiker 

partiernas interna maktkamp och den svenska möteskulturen som ett hinder där invandrare 

hamnar i kläm om det politiska utrymmet.101  

     Tidigare refererade vi till Pierre Bourdieu som menar att partierna är del av ”politiska fält”. 

I detta inbegreps betydelsen att som aktör besitta en speciell politik kompetens, bland annat 

om det politiska språket, interna regler och specifika handlingsmönster. I undersökningar av 

partiaktiva invandrare påtalas också vikten av att förfoga över goda kunskaper i det svenska 

politiska (fack)språket. För att ”lyckas” i partipolitiken är det väsentlig att känna till 

arbetssättet, jargongen och de informella koderna men också att ”uppföra sig som svensk”.102 

Partierna betonar också erfarenhet och kompetens efter svensk mall. Invandrares 

kvalifikationer värderas inte speciellt högt i partierna vilket resulterar i att många invandrare 

sorteras bort.103  

     Det krävs också ett aktivt deltagande i lokalpolitiskt arbete och aktiviteter för att göra sig 

känd och få politiska uppdrag. Det finns så att säga en informell regel om ”kvalifikationstid” 

och ”kvalitetskontroll” för att socialisera in medlemmarna i det politiska tänkandet och 

partiets interna kultur. Kunskaper om det politiska språket och betydelsen av lokalpolitiskt 

arbete gäller inte uteslutande för invandrare utan generellt för alla medlemmar. Däremot tycks 

det slå hårdare mot personer med invandrarbakgrund och personer som inte till fullo 

behärskar de ”svenska koderna”. Av denna anledning har empiriska undersökningar ofta 

beskrivit partier i termer av ”slutna sällskap” där stor vikt läggs vid att kunna föra sig i den 

svenska möteskulturen.104  

                                                
100 Dahlstedt 2004, s. 74, Kvist 2001, s. 45ff.  
101 Dahlstedt 2004, Kvist 2001, Solomos & Back 1995, s. Johansson 2002. 115ff.  
102 Dahlstedt 2004, s. 74, Johansson 2002, s. 116. 
103 Ashing, Nilsson 1998, s. 33. 
104 Kvist 2001, s. 45-53, Dahlstedt 2004, s. 74. 
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     Vi kan således konstatera att det tycks råda en särskild partipolitisk kultur som premierar 

”svenska” kunskaper som invandrare måste anpassa sig till. Även kunskaper i arbetssätt, 

jargong och svenska språket samt ett aktivt deltagande i lokalpolitiskt arbete är viktigt för en 

långvarig närvaro i partiet och för att utöva inflytande.   

 

3.6 Kontakter och nätverk  

Tidigare nämnde vi att socialt kapital utgör en viktig förutsättning för samhörighet och 

ömsesidighet inom en grupp. Vi talade också om hur det sociala kapitalets negativa sidor kan 

hindra tolerans, förståelse och gemenskap och utgöra en grogrund för utanförskap, fördomar 

och diskriminering. Studier visar att både den positiva och negativa formen av socialt kapital 

förekommer inom partipolitiken. Överlag tenderar invandrarpolitiker att uppleva en begränsad 

tillgång till partiernas interna nätverk och interna kontakter vilket gör det svårt att ta sig in i 

partipolitiken och utöva inflytande. Detta är särskilt tydligt i hur nomineringsprocessen inom 

partierna genomförs. Invandrarpolitiker tenderar inte sällan att hamna långt ner på listorna.105  

     Inom partierna finns också en ”underförstådd strävan efter likhet” där partierna ofta 

premierar medlemmar med likartade egenskaper. Det kan handla om att bo i rätt 

bostadsområden, ha ett jobb, vara framgångsrik eller tala bra svenska. Invandrare som inte 

uppfyller kriterierna uppfattas som avvikande och passar inte in i partigemenskapen. 

Resultatet kan bli att invandrarpolitiker utestängs till förmån för svenska kandidater.106  

     Strävan efter likhet kan också gälla invanda strukturer för vad man skall tycka och 

tänka.107 I likhet med March och Olson, menar Kvist att denna ”informella stadga om likhet” 

har en etnisk dimension som internaliserats av gamla, svenskfödda medlemmar. 

Konsekvensen blir att det är lättare för svenskar att svetsas samman med varandra, samtidigt 

som invandrare utestängs. Dessutom finns det inom partipolitiken, tydliga hierarkiska 

strukturer som invandrare måste anpassa sig till. På samma gång vittnar invandrare också om 

att de dragit nytta av sin bakgrund, mötts av förståelse, gemenskap och lyfts fram i partiet, 

mycket tack vara sin etniska bakgrund.108  

     Sammanfattningsvis tycks alltså invandrare främst bemötas av negativt socialt kapital 

vilket hindrar aktiva invandrares möjligheter i partipolitiken.  

 

                                                
105 Dahlstedt 2004, s. 50f. . 
106 Johansson 2002, s. 116f. 
107 Dahlstedt 2001, s.161f. 
108 Kvist 2001, s. 46-53, Dahlstedt 2004 s.61ff 



Invandrare i partipolitiken  

 27 

3.7 Stereotyper, diskriminering och kollektiva identiteter   

Att det i samhället förekommer diskriminering och rasism är inte särskilt oomtvistat. Mycket 

talar också för att partväsendet inte ett undantag.109 Empiriska studier från det svenska och 

brittiska partiväsendet visar att diskriminering och rasism förekommer på alla nivåer inom 

partipolitiken. I parlamentariska debatter i Storbritannien, USA, Tyskland, Holland och 

Frankrike har man funnit att politiker tillhörande majoritetskulturen är ytterst delaktiga i 

(re)produktionen av rasistiska och diskriminerande diskurser i samhället och att länderna 

uppvisar förvånande stor grad av likhet.110 Skillnaden inom partipolitiken är att 

diskrimineringen tycks framträda på ett mer subtilt och underförstått sätt jämfört med hur det 

uttrycks i övriga samhället.111 Så tycks vara fallet även i svensk partipolitik. En vanlig form 

av underförstådd diskriminering som bidrar till att peka ut politiskt aktiva invandrare är när 

enskilda invandrarpolitiker tilldelas rollen att driva integrationsfrågor.112 Dahlstedt förklarar.  

  

Enligt en tongivande partischablon associeras exempelvis ’integration’ med 
’invandrare’, vilket i flera fall gör att ’invandrare’ får rollen att driva 
’integrationsfrågor’. ’Invandrarskap’ och ’integrationsperspektiv’ blir 
därmed ett politiskt reservat dit förtroendevalda med ’annan bakgrund’ 
hänvisas.113  

 

Diskriminering och användandet av stereotyper kan sålunda ta sig olika uttryck, både i form 

av konkreta uttalanden eller genom att tilldela invandrarpolitiker särskilda roller i partiet. 

Stereotyper och diskriminering skall dock ses mot bakgrund av samhället i stort där partierna 

utgör en viktig del.   

 

                                                
109 Solomos, Back 1995, s. 148ff, Khakee, Johansson 2003, s. 49, Samuelsson 2000, s. 56. 
110 van Dijk, 1993.  
111 Solomos, Back 1995, s. 148ff, Borevi, Strömblad, 2004, (b) s. 11. 
112 Dahlstedt 2004, s. 55. 
113 Ibid. 
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4. Sju invandrare berättar 

4.1 ”Jag vill vara en förebild för invandrare” 

I detta kapitel presenteras resultatet av sju intervjuer med politiker som invandrat till Sverige. 

Inledningsvis slog vi fast är syftet med uppsatsen var att förstå varför invandrare väljer att 

engagera sig partipolitiskt och att undersöka de möjligheter och hinder som invandrare med 

politiska uppdrag möter i partipolitiken. I detta kapitel beskrivs de motiv och drivkrafter som 

ligger bakom respondenternas partipolitiska engagemang.  

 

4.1.1 Från invandring till förtroendeuppdrag  

Majoriteten av respondenterna har lämnat sitt hemland av endera politiska, humanitära eller 

religiösa skäl och härstammar från Afrika (3), Mellanöstern (2), Västeuropa (1) och 

Sydeuropa (1). Alla partier är representerade och politikerna har olika politiska uppdrag i 

kommunen, ibland flera. Tre av politikerna är minst ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, 

eller kommunstyrelsen och övriga har politiska uppdrag i olika nämnder, ibland som ersättare. 

     Som vi tidigare nämnde har vistelsetiden betydelse för graden av politiskt engagemang. Vi 

konstaterade också att invandrare som anlänt sent till Sverige är mindre politiskt aktiva än de 

som har befunnit sig i Sverige en längre tid. Att komma till ett nytt land innebär i många fall 

att lära sig ett nytt språk, få ett jobb, acklimatisera sig och skaffa sig kunskaper om hur 

samhället fungerar. För respondenterna i denna studie tog det i genomsnitt 18 år från att 

personerna hade invandrat till de blev medlemmar i ett politiskt parti. För en respondent som 

invandrat som barn tog det bara åtta år och för en annan från Västeuropa, dröjde hela 47 år 

innan de blev medlem i partiet.  

     Däremot dröjde det inte mer än i genomsnitt två år för respondenterna att få sitt första 

förtroendeuppdrag. En respondent, med partipolitisk erfarenhet inom ett annat parti, fick ett 

uppdrag efter en månad medan det tog hela 9 år för respondenten från Västeuropa att få sitt 

första förtroendeuppdrag.   

     Vi kan alltså konstatera att det dröjde förhållandevis länge innan respondenterna blev 

partimedlemmar. Däremot, när de väl tagit steget in i partipolitiken tycks de ha fått ett 

politiskt uppdrag förhållandevis snabbt.  
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4.1.2 ”En logisk konsekvens” 

I teorin betonade vi att personer som är politiskt intresserade tenderar i större utsträckning att 

återfinnas i ett politiskt engagemang. Alla nämner också att de alltid har varit politiskt 

intresserade och intresset har varit betydelsefullt för det partipolitiska engagemanget. 

Samtliga respondenter är eller har varit engagerade även i andra föreningar, organisationer 

och rörelser vid sidan av partipolitiken. Alla respondenter stämmer alltså in på den bild som 

utmärker handlingsmänniskor eller om man så vill, vanemässiga deltagare. För en respondent, 

som var politiskt aktiv i sitt hemland, var det naturligt att fortsätta sitt engagemang i Sverige. 

”Det är en logisk konsekvens, flyr man från totalitära krafter enbart av politiska skäl så 

fortsätter man.” Några nämner också hur en politisk hemmiljö, diskussioner i skolan, på 

arbetsplatsen och tillsammans med kompisar var viktiga anledningar till engagemanget. Flera 

kan alltså sägas ha ”fostrats in” i ett politiskt engagemang. En respondent förklarar att det 

politiska engagemanget alltid funnits med och känner också en stark vilja och drivkraft att 

påverka sin omgivning. 

 

Jag tror att jag alltid har varit politiskt engagerad, ända sedan jag var barn. Att 
man tillsammans med sina kompisar vågar stå upp för andras tankar idéer och 
åsikter, försvarat och drivit frågor. Att man har varit kapten i fotbollslaget och 
ordförande i klassrådet […] Politik har för mig alltid funnits närvarande. Så att 
valet att bli politiskt engagerad var egentligen inte så märkvärdigt.  

 

En respondent ser sitt engagemang som en skyldighet och känner ett behov av att deltaga av 

ren medmänsklighet. ”Jag tycker det finns en skyldighet i varje människa att engagera sig 

politiskt. Det är lite av en medmänsklighet att göra det. Kan man så bör man engagera sig.” 

     Alla är således politiskt intresserade och har eller är politiskt aktiva i andra föreningar och 

organisationer vid sidan av partipolitiken. Respondenterna tycks också ha haft en fördelaktig 

politisk uppväxt, i den meningen att diskussioner i hemmet, i skolan och på arbetsplatsen har 

haft betydelse för det (parti)politiska engagemanget.  

 

4.1.3 ”Jag ser mig själv lite som en förebild”  

En övervägande del av politikerna uttrycker en stark vilja att påverka och förändra samhället. 

Flera har också valt partipolitiken eftersom det anser att det är här de kan utöva störst 

inflytande. Särskilt tydlig är viljan att lyfta fram integrationsfrågor och invandrares 

utanförskap på den politiska dagordningen. Jämte detta framhålls gemenskap, kontakter, 
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personlighetsutveckling och kunskap som viktiga drivkrafter till engagemanget. 

Gemenskapen tycks framförallt vara viktig för att stanna kvar inom partiet.  

     En man i yngre medelåldern beskriver sig själv som en förebild för unga invandrare och 

länk mellan invandrarungdomar och det svenska samhället. 

 

Jag kan se politiska strukturer som jag kan påverka. Av detta så kommer mitt 
engagemang, jag ser mig själv lite som en förebild för personer med 
invandrarbakgrund. Att man kan visa de här unga individerna att det går men det 
är inte lätt. Du måste kämpa för det. Men du måste också ha ett nätverk som kan 
visa vägen. Bland annat för att hamna här i partipolitiken i Örebro kommun. 

 

Citatet klargör vad som framkommer hos många respondenter - att en ökad integration mellan 

invandrare och svenskar är en viktig drivkraft till det partipolitiska engagemanget. Vad som 

också berörs är vikten av befintliga nätverk, eller socialt kapital, både i partipolitiken och 

bland medborgarna. Nät av kontakter urskiljs som en förutsättning för att både komma in i 

partipolitiken och stanna kvar. Någon menar också att det är lättare att komma in i 

partipolitiken om det i partiet redan finns en eller flera politiker med invandrarbakgrund. Som 

Putnam påtalade tidigare kan vi alltså se att ett strukturellt socialt kapital har betydelse för ett 

politiskt engagemang.   

      En respondent påtalar partipolitikens fördelar framför andra former av engagemang, något 

som också är en viktig orsak till att hon valde att engagera sig partipolitiskt.  

 

Partierna har ett ansvar att förvalta men också att förändra samhället. Det har inte 
dom andra organisationerna. Partierna har en helt annan uppgift, ett helt annat 
ansvar. Dels med helheten som man skapar med program, man kan inte fokusera 
på en enskild sakfråga. Partierna har också en ideologi bakom sig, man tror på 
något, man har ett mål en vision och tankar och idéer hur man når målet.  

 

Andra är inne på samma tankegångar och menar att partipolitiken är den enda vägen för att 

effektivt påverka samhället. Några sätter också likhetstecken mellan makten, den 

representativa demokratin och partierna. ”Det är med den representativa demokratin man 

formar åsikterna, där man formar partiprogrammet och därifrån man går till val. Skulle det 

komma andra former att vitalisera demokratins existens så gärna för mig.” Såsom Norris 

påtalade inledningsvis tycks det alltså finnas en norm, även bland invandrare, att 

partipolitiken utgör den främsta kanalen för medborgerligt politiskt inflytande.   

     Vi kan alltså se att idealistiska motiv som invandrares utanförskap, tillsammans med 

partipolitiken som främsta kanal för medborgerligt politiskt inflytande är betydelsefulla motiv 
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till det partipolitiska engagemanget. Flera ser sig bland annat som företrädare för andra 

invandrare och vill verka för integration och invandrares delaktighet i samhället. Vi kan också 

se att sociala och materiella belöningar som gemenskap, personlighetsutveckling och 

kontakter utgör viktiga drivkrafter.  

 

4.1.4 Vägen in  

Inträdet i partipolitiken kan också berätta en hel del om respondenternas motiv och drivkrafter 

till sitt engagemang. Vi kan konstatera att inträdet i partipolitiken har skett på olika sätt och av 

olika skäl. Respondenterna från vänsterpartiet och socialdemokraterna har tidigare varit 

medlemmar i partiernas ungdomsförbund vilket småningom resulterade i ett engagemang i 

partiet. En respondent, från ett parti på högerkanten, fick ett personligt brev från partiet varpå 

han själv tog initiativet och kontaktade partiet. Ytterligare en från ett borgerligt parti kom via 

sitt arbete i kontakt med lokala politiker vilket medförde i att han ”hamnade i politiken”. Han 

säger själv att partiets ståndpunkter passade bra in på hans värderingar men det faktum att det 

inom partiet inte fanns någon politiker med invandrarbakgrund, hade större betydelse för valet 

av parti. Idag värdesätter han kontakter och vill verka för ökad integration i kommunen.   

     En respondent valde på ålderns höst att ta steget in i partipolitiken av rent intresse och för 

en man i fyrtioårsåldern blev partipolitiken ett sätt att komma ur arbetslösheten. Av en 

händelse tog han på eget initiativ kontakt med partiet men medger att han inte hade ”några 

större ambitioner”. I ungdomen i sitt hemland var han emellertid politiskt aktiv och brinner 

idag för att ”påverka och göra smärtan mildare för dom svaga i samhället”. Ytterligare en man 

blev personligt kontaktad av partiets företrädare som intresserade honom till ett engagemang.    

     Inträdet i partipolitiken har alltså skett på olika sätt och av olika anledningar, antingen via 

ungdomsförbunden, kontakter med politiker eller på eget initiativ. I minst ett fall kan vi se att 

starka politiska ideal inte tycks vara huvudorsaken till att man blev medlem. I detta fall var 

inträdet i partiet snarare ett sätt komma ur arbetslösheten, vilket i sådana fall utgör ett 

materiellt belöningsmotiv. En annan poängterar, återigen, att invandrares utanförskap är ett 

viktigt motiv och avgjorde också valet av parti. Någon tydlig partiidentifikation kan således 

inte skönjas annat än hos respondenterna från vänsterpartiet och socialdemokraterna. Övriga 

intervjuade uppvisar en tydligt svagare partiidentifikation. Samtliga uppvisar också en 

svårighet att kategorisera in sig under begreppen arbetarklass och medelklass. Någon entydig 

tendens till att politiskt aktiva invandrare är individer med hög utbildningsnivå eller 
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välbetalda jobb kan inte skönjas. Somliga respondenter är välutbildade och lågutbildade och 

högavlönade och mindre välavlönade.  

 

4.1.5 ”Det är ruttet, så in i bomben” 

Tidigare nämnde vi att de som har en positiv inställning och ett starkt förtroende till den 

representativa demokratin och politiska företrädare engagerar sig i högre grad än de som har 

en skeptisk, negativ eller likgiltig inställning. Generellt har nästan samtliga en positiv 

inställning till demokratin men urskiljer samtidigt problem och brister i den representativa 

styrelseformen. De flesta var också mer positiva innan de engagerade sig än vad de är idag.  

     En politiker menar att den representativa demokratin ”sjunger på sista versen” och behöver 

kompletteras med direktdemokratiska inslag, exempelvis via IT-demokrati där medborgarna 

erbjuds rösta i frågor som läggs fram av politikerna. En annan respondent, som är en stark 

anhängare av demokratin, understryker att hans parti behöver en ”vakthund” som skapar 

debatt om integrationsfrågor och värnar demokratiska värderingar. I partipolitiken i Örebro 

kommun tycker han sig nämligen se hierarkiska maktstrukturer som inskränker demokratin, 

särkilt till invandrares nackdel. Samma negativt betonade tankegångar om partipolitiska 

strukturer finns också hos andra respondenter. Innan det partipolitiska engagemanget fanns en 

nästintill obetingat positiv syn på demokratin som efterhand blivit allt mer negativ. En 

respondent förklarar. ”Idag finns demokratin hos oss, bland vanliga människor, men inte 

däruppe, där är det bara makt. Så var det inte innan då. Nej då förstod man inte, men nu vet 

man mer.” Respondenten med denna uppfattning tycker också att politiken genomsyras av 

dubbelmoral och att han börjar förlora förtroendet för politikerna. ”Det är ruttet, så in i 

bomben, det är svårt att påverka.” Av dessa anledningar funderar han också att hoppa av sitt 

politiska uppdrag. Han är inte ensam om den tanken. Den respondent som är mest negativ har 

höga befattningar i Örebro kommun och uppger att han helt och hållet tappat förtroendet för 

demokratin. Även han har planer på att hoppa av samtliga sina politiska uppdrag.   

 

Jag blir bestört, förtvivlad och arg när jag ser vad händer bakom stängda dörrar, 
som skiljer sig drastiskt från retoriken. Om du visste vad som händer bakom 
stängda dörrar. Vilken kohandel som äger rum, vilka beslut som fattas, hur 
arrogant makten är, hur man nonchalerar medborgarna. Då blir man skrämd. […] 
Jag skulle hoppa av idag om jag hade möjlighet. Jag slutar efter denna 
mandatperiod om inte före. 
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Sammantaget kan vi se att det dröjde i genomsnitt 18 år innan respondenterna blev 

medlemmar i ett politiskt parti. Däremot tog det inte mer än i snitt två år för dem att få sitt 

första politiska uppdrag. Samtliga är politiskt intresserade och kan karakteriseras som 

handlingsmänniskor. Respondenternas politiska engagemang tycks också ha präglats av en 

politisk uppväxt där diskussioner med vänner men även på arbetsplatsen har haft betydelse för 

det partipolitiska deltagandet. Någon entydig tendens till att respondenterna har rekryterats ur 

en fördelaktig socioekonomisk bakgrund med avseende på utbildningsnivå eller typen av 

jobb, kan inte skönjas. I denna undersökning fanns både välutbildade och lågutbildade som 

högavlönade och mindre välavlönade representerade. En klar majoritet uppger i första hand 

idealistiska drivkrafter att och nämner att de vill utöva inflytande på integrationsområdet. 

Vissa ser sig själva även som förebilder för andra invandrare och någon ser också 

engagemanget som en medborgerlig plikt. Jämte detta framhålls materiella och sociala 

belöningar som gemenskap, kontakter, personlighetsutveckling och kunskap. Några har varit 

aktiva i politiska ungdomsförbund eller kommit i kontakt med partiet genom kontakter med 

politiker. Två har själva tagit initiativet till att kontakta partiet. I ett fall var engagemanget ett 

sätt komma ur arbetslösheten. Någon påtalar även betydelsen av ett strukturellt socialt kapital 

där befintliga nätverk upplevs betydelsefullt för att komma in och stanna kvar i paritet. Vidare 

tycks partiidentifikationen vara svag hos alla utom politikerna från vänsterpartiet och 

socialdemokraterna som uppvisar en något starkare partitillhörighet än övriga respondenter. 

Överlag har alla en positiv inställning till demokratin med ser samtidigt stora brister i hur den 

nyttjas, främst på högre politisk nivå. De flesta uppger också att inställningen var mer positiv 

innan de engagerade sig än vad den är idag. Två politiker funderar också på att hoppa av sina 

politiska uppdrag. Förtroendet för den representativa demokratin kan således ha bidragit till 

det partipolitiska engagemanget, samtidigt kan misstron mot densamma kan göra att de 

lämnar sitt engagemang. Ett bristande förtroende är emellertid inte den enda förklaringen till 

att vissa politiker funderar på att lämna sitt politiska uppdrag för partiet. Påtagliga hinder 

tycks gör sitt till.   

 

4.2 Den blågula partipolitiken 

Fram till nu har vi med hjälp av våra teoretiska redskap förklarat motiv och drivkrafter till det 

partipolitiska engagemanget. Härefter skall vi redogöra för respondenternas erfarenheter från 

partipolitiken. Vägledande blir uppsatsens följande två frågor nämligen; Möter invandrare 

särskilda hinder i partipolitiken, och i så fall, hur ser dessa hinder ut? Samt; Krävs det några 
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särskilda egenskaper hos partipolitiskt aktiv invandrare för att ha möjlighet att påverka 

politiken? I sådana fall, vilka?  

      

4.2.1 Världsmedborgare i partipolitiken   

Innan vi går närmare in på invandrares möjligheter och hinder, kan det vara lämpligt att kort 

upplysa hur respondenterna ser på sitt invandrarskap och sin känslomässiga tillhörighet. Det 

kan också vara intressant att tala om hur andra partipolitiker uppfattar respondenterna. 

Flertalet intervjuade ger uttryck för en känslomässig anknytning som ”världsmedborgare”. 

Övriga upplever sig antingen som svenskar, invandrare eller både och. Svenska partikamrater 

uppfattar emellertid de flesta som invandrare men respondenten från Västeuropa uppfattas 

som utpräglat svensk, trots att denne bryter på svenska.  

     Mycket tyder på att identitetsmarkörer som språk, hudfärg men även kulturella faktorer 

påverkar omgivningens uppfattning och att dessa faktorer främst utgör ett hinder i 

partipolitiken. Respondenterna anser att en mångkulturell bakgrund borde vara en fördel och 

utgöra en möjlighet i partipolitiken men erfarenheter visar främst på det motsatta nämligen; 

att ett invandrarskap i partipolitiken utgör ett hinder.  

 

4.2.2 ”Språket är en barriär som blir ett problem” 

Språket upplevs som ett stort hinder i det politiska arbetet, exempelvis i debatter och 

sammanträden eller när skrivelser och handlingar skall studeras. Språkliga barriärer gäller 

även kroppsspråket där gestikulering, ett annorlunda uttryckssätt och kulturella attribut skapar 

missuppfattningar och förståelseproblem, främst för invandrare men ibland också för infödda 

svenskar. En respondent berättar.       

 

Man kan inte uttrycka sig, språket är en barriär som blir ett problem. Ibland när 
man uttrycker sig så blir det klumpigt. […] Kroppsspråket kan man vänja sig vid 
men om man inte har rätt grammatik, rätt ord eller uttal blir det missuppfattningar 
och svenskarna har inte för vana att fråga.   

 

Vad gäller kulturella attribut berör en respondent, född och uppvuxen i Afrika, intressanta 

skillnader mellan Sverige Afrika i sättet att föra ett samtal.    

 

Den här spontaniteten som finns i Afrika, till exempel att prata högt, finns inte i 
Sverige. Här skall man prata till punkt. I Afrika så avbryter vi hela tiden och om 
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man inte gör det så är man inte intresserad av en konversation. I Sverige måste 
man tala till punkt. Och tid, jag försöker alltid vara i tid och då har jag förlorat det 
där att vara Afrikan. Poängen att vara Afrikan är att komma lite försenad.  

 

Även skriftspråket utgör ett hinder i politikernas arbete. Dokument och handlingar skall 

studeras och kommenteras vilket sätter språkkunskaperna på prov. Någon berättar att han får 

bra hjälp av sin partisekreterare, men i vissa fall måste han klara sig på egen hand.   

 

Ja, du vet när man får dom här personliga ärendena som gäller privatpersoner så 
kan det ta tid. Men då har man ju lexikon och här måste jag läsa själv. Men det 
visste jag och det får man acceptera. Det är till och med många svenskar som inte 
förstår, för det är ju ett akademiskt språk.  

 

En respondent med partipolitisk erfarenhet från andra länder menar att det inom svensk politik 

finns en särskild retorik som skiljer sig från andra länder. Stundom finner han det svårt att 

”hitta orden och de rätta uttrycken”. Respondenten berör också ett område som framkommer 

hos vissa andra, nämligen att det finns ett särskilt (svenskt) sätt att tänka och handla inom 

partipolitiken. Han förklarar.  

 

Man kan inte säga till moderaterna att deras politik är helt åt fanders och att med 
er politik skulle det innebära att flertalet av ungdomarna kommer slås ut. Skall du 
göra det får du göra det väldigt subtilt, såsom bara politiker förstår. […] Svensk 
politik är så unikt i många avseenden, sättet att adressera och tilltala oppositionen, 
det finns ju gränser, hur mycket påhopp som är tillåtet. Om det här finns inget 
skrivet i den kommunala lagen eller regeringsformen, snarare finns det här uppe 
(respondenten pekar på huvudet) - Sverige och svensk, hur man beter sig.          

 

Precis som vi konstaterade tidigare utgör alltså språket ett stort hinder för invandare i 

partipolitiken. Men, det räcker inte att bara de facto förstå språket. Kunskaper om hur 

man begagnar sig av språket är också viktigt.   

 

4.2.3 Den politiska retoriken och spelets regler 

Inom partipolitiken tycks det finnas en särskild jargong och ett särskilt sätt att handla och 

uttrycka sig. En slentrian som förvisso tycks gälla alla medlemmar men som drabbar 

invandrare hårdare eftersom de inte alltid är lika förtrogna med det svenska samhället och 

dess kultur. Detta knyter an till Wetherell och Potters teorier om dominerande språklig-

kulturell diskurs. Den svenska politiska jargongen tycks dominera retoriken vilket lämnar lite 
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till övers till andra diskurser och inverkar därmed på graden av makt och inflytande. 

Respondenter som inte behärskar jargongen känner sig misstänkliggjorda, blir inte betrodda 

och har svårt att foga in sig i de gängse strukturerna. Vi kan alltså se tydliga paralleller till 

Bourdieus teorier om vikten av att handla korrekt på det ”politiska fältet”. En respondent 

berättar att hans etniska bakgrund utgör ett hinder i partipolitiken.   

 

Att min etniska bakgrund skulle vara någon fördel villa jag absolut inte skriva 
under på, snarare är det ett hinder eftersom det finns vissa koder hos gemene 
svensk hur man skall uppträda i partipolitiken, i förhandlingar, kutymer och allt 
det där.  

 

Ytterligare en respondent är inne på samma tankegångar och menar att det krävs ingående 

kunskap om partipolitiska normer, sätt att tänka och att handla korrekt. Att lära sig dessa 

normer och regler tar tid och är ibland kantat av motgångar. För respondenten tog det nästan 

fem år innan han kände att han på allvar behärskade de partipolitiska normerna och kände att 

han kunde påverka politiken.      

 

Man går i en viss struktur där man bekantar sig med spelets regler, där man också 
får möjlighet att profilera sig själv och lära sig hur man skall hantera olika nycklar 
för att öppna olika dörrar. Av den anledningen kan jag säga att jag kan påverka 
politiken betydligt mycket mer, i högre utsträckning idag än vad jag kunde för 
fem år sedan. 

 

Kunskaper om politikens spelregler och konventioner och tycks alltså vara en förutsättning 

för att utöva inflytande. En respondent utvecklar detta resonemang och liknar partipolitikens 

spelregler vid idrottens dito. Även här kan tydliga paralleller dras till Bourdieus teorier om 

partierna som ”politiska fält” och den träning i principer som krävs för att utöva inflytande.  

 

Jag kan inte spela ishockey för jag är inget bra på att åka skridskor. Att då sätta 
mig i ett hockeylag är ju som att binda mina händer och fötter och slänga mig i ån 
och säga ’simma nu’. Även i politiken måste du gå en inlärningsprocess.  

 

Trots detta känner samtliga, i olika utsträckning, att de kan påverka politiken. Här finns 

emellertid en viktig skiljelinje bland de intervjuade. Respondenter med enstaka uppdrag, som 

exempelvis ersättare i en nämnd, tenderar att ha en mer positiv syn på sina möjligheter att 

påverka politiken jämfört med de sitter som ledamöter i kommunfullmäktige eller har flera 

politiska uppdrag. De positiva menar att ”alla kan om dom vill” och påtalar inte spelregler och 

konventioner i lika stor utsträckning. 
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     Viktigt att poängtera är även att politikens ”särskilda språk” kan utgöra ett hinder, även för 

svenskfödda politiker. Detsamma gäller kunskap och anpassning till politikens spelregler och 

konventioner. Men återigen, personer som inte till fullo behärskar de svenska koderna eller 

har full kännedom om och erfarenhet av den svenska kulturen, kan ha svårare att göra sina 

röster hörda och påverka partipolitiken. Respondenten från Västeuropa har aldrig upplevt 

några bekymmer gällande de ”svenska koderna” vilket inte gäller övriga respondenter som 

erfar tydliga svårigheter. Detta styrker således de los Reyes teori, att i takt med att det 

geografiska avståndet minskar, tilltar också graden av kulturell likhet.    

     Innan vi går vidare kan det vara lämpligt att sammanfatta vad som hitintills framkommit. 

Vi kan konstatera att hos nästan samtliga intervjuade upplevs språket som ett hinder. 

Respondenter som inte fullt ut behärskar det talade, det skrivna eller kroppsspråket uppfattas 

annorlunda vilket skapar missuppfattningar. Kunskaper om partipolitikens spelregler och 

konventioner upplevs som ytterst viktigt för att deltaga och utöva inflytande. Inom 

partipolitiken tycks det också finnas en speciell svensk, politisk jargong där vissa normer, sätt 

att tänka och handla premieras och är villkor som politiker med invandrarbakgrund måste 

anpassa sig till. De som inte behärskar de svenska koderna misstänkliggörs vilket inverkar på 

graden av makt och inflytande. Särskilt gäller detta för invandrare som inte är uppvuxna eller 

förtrogna med den svenska kulturen. Precis som Wetherell och Potters teorier om en 

dominerande språklig-kulturell diskurs tycks den svenska politiska jargongen dominera 

retoriken vilket lämnar lite till övers till andra diskurser. Slutligen kan vi se att politiker med 

enstaka uppdrag som exempelvis ersättare i en nämnd, är mer positiva till sin förmåga att 

påverka politiken jämfört med politiker som sitter på högre poster eller har fler politiska 

uppdrag. Det är också politiker med fler uppdrag som  framhåller vikten av att anpassa sig till 

politikens spelregler.   

 

4.2.4 ”Jag måste slåss mer”  

Nyligen nämnde vi att respondenterna upplever ett delat mått av inflytande i partipolitiken. I 

detta sammanhang drog vi också slutsatsen att politiker med färre och lägre uppdrag som 

exempelvis ersättare var mer positiva, än de med fler eller högre politiska uppdrag som bland 

annat ledamot i kommunfullmäktige. Vad som däremot går igen hos flera, oavsett politiskt 

uppdrag, är en uppfattning att de måste anstränga sig mer än infödda svenskar för att påverka 

politiken. Detta kan givetvis ha sin grund i språkliga hinder men åsikten går igen även hos 

dem som inte upplever några större problem med det svenska tal- eller skriftspråket. Någon 
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drar paralleller till invandrares svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och menar att 

samma tendenser råder i partipolitiken. ”Jag måste bevisa att jag är bättre än vad du är trots att 

vi kanske har samma utbildning så måste jag bevisa det, och lite till.” […] Jag måste slåss mer 

för min tanke, för min analys, för min slutsats.”  

     I övrigt påtalas att politiken kräver mycket tid och att man ”skall gå in med engagemang 

och jobba 110 procent för det man brinner för”. Att vara sig själv och att lyssna tycks också 

vara viktigt men också att, som en uttrycker det, ”kämpa och skrika högt för att ”bli insläppt”.  

     I likhet med March och Olsens teorier om mäktiga aktörers inflytande inom politiska 

organisationer menar respondenter med högre politiska befattningar att det krävs en 

anpassning till partiets ledande majoritet för att stanna kvar och utöva inflytande i partiet. 

Detta tycks också ha en etnisk dimension där en överordnad grupp formar spelreglerna. En 

respondent förklarar.   

 

Man måste ingå de dom här kartellerna när listorna skall fastställas, när man skall 
utse olika personer till olika befattningar eller positioner. Då måste man gå ihop 
med människor som tillhör majoritetskulturen i karteller och stödja den som 
kommer att vinna. […] Är man kontroversiell och kör sitt eget race gör man inga 
framsteg.  

 

En annan respondent med uppdrag i kommunfullmäktige har en liknande uppfattning och 

liknar han bland annat kommunfullmäktige vid ”en sammanflätad sekt” där samma personer 

sitter år efter år och där det är svårt för utomstående att utöva inflytande.  

 

4.2.5 ”Jag känner mig inte utanför”  

Tidigare konstaterade vi att gemenskapen var en viktig drivkraft till engagemanget men 

framför allt för att stanna kvar i partiet. Den sociala sammanhållningen tycks också vara god 

och alla utom en känner sig delaktiga i partiets sociala sammanhållning. I flera fall kan vi 

emellertid se att det positiva sociala kapitalet har generat känsla av samhörighet i partiet, 

oavsett kulturell bakgrund. En respondent som varit medlem i partiets ungdomsförbund en 

längre tid, uttrycker en påtaglig samhörighetskänsla, nästan som en familj.  

 

Jag känner mig inte utanför […] Jag tänker att om jag flyttar härifrån, här har jag 
[mitt parti] som jag träffar, som frågar hur det är. Det försvinner ju om jag flyttar. 
Det sociala är otroligt viktigt.  
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En annan talar om vikten av ett aktivt deltagande på partiets möten och aktiviteter. Det är 

viktigt ”att ta för sig” i partiet, att ”ställa upp” och inte välja att stå utanför. En mångkulturell 

bakgrund betraktar han som en tillgång för partiet, eftersom han tycker sig förstå andra 

kulturer bättre än sina svenskfödda partikamrater. Samma tankegångar går igen hos flertalet 

av respondenterna. På samma gång gäller vad som berörts ovan och som återges längre fram, 

nämligen den mångkulturella bakgrunden i praktiken upplevs som ett hinder.  

     Vi kan alltså se att positivt socialt kapital existerar men det tycks det vara av mer 

överbryggande karaktär och bestå av svagare band mellan medlemmarna.  

 

4.2.6 Nomineringsprocessen - till invandrares nackdel 

Majoriteten anser att det är svårare för invandrare i partipolitiken. Återigen kan vi se en 

tendens där respondenter med fler och högre befattningar ser fler hinder än möjligheter i 

partipolitiken. Flera intervjuade har nämligen känt sig missgynnande av partiernas 

nomineringar till politiska uppdrag. En respondent berättar att han efter två mycket aktiva år i 

partiets ungdomsförbund fortfarande inte hade blivit tillfrågad om ett politiskt uppdrag för 

partiet, trots att han var ung och aktiv och den enda invandraren i partiet. Istället blev en 

nybliven medlem, efter endast efter en vecka i paritet, tilldelad ett politiskt uppdrag. Personen 

var dessutom i medelåldern och hade tidigare inte varit aktiv i partiets ungdomsförbund.  

     Någon menar att det i partierna finns en skepticism mot invandrare att de inte klarar av 

vissa göromål. I debatter och möten blir invandrare inte sällan bemötta med misstänksamhet. 

En respondent förklarar ”Om en svensk skulle komma och måla upp samma problem så har 

åhörarna betydligt lättare att ta till sig det som kommer från en svensk, än från en person som 

ser annorlunda ut och uttrycker sig annorlunda”. Trots god social samhörighet och 

indikationer på positivt socialt kapital tycks alltså invandrare blockeras i partipolitiken bland 

annat genom en allmän misstänksamhet och en orättvis behandling vid nomineringen av 

politiska uppdrag.  

 

4.2.7 ”Jag är ett perfekt alibi”  

Som tidigare nämndes brinner flertalet av respondenterna för integrationsfrågor och ser sig 

själva som förebilder för personer med invandrarbakgrund. I det stora hela trivs 

respondenterna med detta. Många har kontakter med invandrarföreningar och personer med 
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invandrarbakgrund vilket gör att de är insatta i problematiken. Däremot vänder sig flera mot 

att partierna per automatik pekar ut invandrare att driva vissa frågor. En respondent förklarar.  

 

Jag brinner för integrationspolitiken, jag vill förändra och ser så många orättvisor 
och jag har tankar och idéer, för jag vet hur det är. Så den erfarenheten som jag 
har är ju bra, jag vet vad man bör förändra. När jag inte gillar det, är de gånger 
som man automatiskt förväntas gå upp i kommunfullmäktige och prata. Det kan 
vara budgeten som skall diskuteras. Eftersom man är invandrare skall man gå upp 
och prata, man blir ansvarig, medveten eller omedveten men man blir också ett 
alibi. Man säger att ’kolla, vi har en person som går upp och pratar om de här 
frågorna’. För att partiet skall kunna visa att man satsar på mångfald och 
jämställdhet så brukar man ju peka ut någon och jag är ett perfekt alibi. […] Man 
kan peka på mig och säga att vi har mig i partiet. Det gör att man kanske inte 
satsar mer än vad man kunde ha gjort när det gäller integrationspolitiken eller när 
det gäller att ge fler personer med utländsk bakgrund uppdrag. Man pekar på mig 
och säger att vi har ju mig och vi gör ju något åt det här.  
 

En konsekvens av detta, som respondenten berör och som konstateras av andra, är att 

integrationspolitiken blir förpassad till invandrarna själva. Indirekt pekar också partierna ut 

politiker med invandrarbakgrund att driva dessa frågor. Ibland händer det att en invandrare 

tilldelas flera politiska poster för att partiet ”måste ha ett alibi överallt”. Till följd därav, 

upplevs parterna inte prioritera integrationspolitiken tillräckligt. Detta ger för handen en 

svårighet att uppriktigt driva frågor om integration. En respondent förklarar. ”Jag kan inte 

med trovärdighet gå ut på torget, år 2006, om mitt lokala parti inte vill ha integration som ett 

av deras prioriterade områden.” En annan respondent har inget emot att ansvara för dessa 

frågor utan känner sig ”hedrad” att partiet låter honom ansvara för dessa frågor. I samma 

stund påtalar han.   

 

Ofta när man pratar om invandrarfrågor och flyktingfrågor då börjar alla blickar 
titta på mig, man ser på deras ögon att nu kanske jag skall ta över. Men det tycker 
jag kanske är fel, jag är svensk politiker inte invandrarpolitiker. Men dom gör det 
utan att veta om det. Jag gick in i politiken, inte för att jag är flykting, utan för att 
jag ville förbättra Sverige.  
 
 

4.2.8 ”Här står ni och jobbar som negrer!”  

Tidigare talade vi att stereotyper och kollektiva identiteter kan ge upphov till en negativ 

attityd till en viss grupp av människor. Ovanstående utgör också exempel på en indirekt 

utpekning av politiker med invandrarbakgrund. Dessutom, i likhet med empiriska uppgifter 
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från bland annat Storbritannien, tycks det också förekomma en mer direkt form av 

diskriminering. Respondenterna i denna studie tillfrågades om det finns några förutfattade 

meningar om invandrare i partipolitiken och om de i sådana fall själva har upplevt det. Sex av 

sju menar att det förekommer förutfattade meningar och fyra av sju har personligen blivit 

bemötta av schablonmässiga kommentarer från andra partipolitiker. Det tycks alltså existera 

negativt socialt kapital som frambringar fördomar och utgör hinder ett för invandrare i 

partipolitiken. En respondent född i Afrika berättar.  

 

För några år sedan var jag på en konferens för partiets politiker. Jag stod i 
garderoben, som [medlem i partiet] så skall man hjälpa till med sånt. Då kommer 
en man som är kommunalråd i någon kommun fram och säger att, ’ja, här står ni 
och jobbar som negrer!’ Jag står ju där, vi var tre, fyra stycken och så säger han 
så. Jag tror att han syftade på mig. Man kommer ju inte på det från ingenstans. 
Och dom kommentarerna finns ju i partipolitiken, oavsett vilket parti så finns det 
fördomar, medvetna sätt att se på människor, som nedvärderar människor utifrån 
ursprung.   

 

Någon konstaterar att diskriminering förekommer lika frekvent i partipolitiken som i övriga 

samhället. ”Främlingsfientliga åsikter förekommer i varje parti, de bärs ju av personer från 

samhället.” Skillnaden tycks dock vara att fördomar och kommentarer yttras mer underförstått 

i partipolitiken, något som Solomos och Back också konstaterar. En respondent, född i 

Mellanöstern återger en händelse som utspelade sig på en av stadens pubar där partipolitiker 

från kommunen hade samlats för att umgås.    

 

Dom [partikamraterna] blev förvånad när jag och min tjej har var på en fest och 
skakade hand med alla. Dom sa; ’är du så liberal?’ Jag förstod inte frågan först. 
Vadå liberal, vad menar du sa jag. ’Ja, du verkar inte bry dig om att alla män 
skakar hand med din vän.’ Då tänkte jag, herregud, det var så löjligt så jag hade 
inget svar på det där.  
 
Erik: Menade dom att det skulle ligga något i din bakgrund, att du inte skulle 
tillåta något sådant?  
 
Ja precis, att man hade förutfattade meningar att jag kommer från [Mellanöstern], 
att jag är muslim. Dom hade gått och tänkt att jag beter mig precis som 
fundamentalister och vilket helvete min familj och mina barn har utifrån deras 
föreställningar om fundamentalisterna. Men plötsligt ser dom att min vän är 
blond, inte bär slöja och kommer och dricker öl och skakar hand med alla män. 

 

Vi andra tillfällen har några respondenter blivit bemötta av kommentarer, som inte haft någon 

negativ avsikt, men som ändå har uppfattas stötande. Gemensamt är att respondenterna, på ett 
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eller annat sätt, blir påminda om sin bakgrund som invandrare. En respondent återger ett 

uttalande från en partikollega. ”Du som är invandrare, du har kommit så långt och sitter här 

som kommunalråd, tänk om alla andra invandrare var lika duktiga som du” Kommentaren 

upplevdes stötande och respondenterna kände sig utpekad. Han upplever att partikamraterna 

ser ner på invandrare som grupp, där han också tillhör.   

     En annan menar att invandrare, som härstammar från ett land som ligger geografiskt 

närmare Sverige, inte möts inte av kommentarer som anspelar på deras härkomst och 

dessutom ”har det lättare” i partipolitiken. Bland annat eftersom de inte känns igen som 

invandrare.  

 

Är man från Finland så anses man inte vara invandrare riktigt. Det är ju inget som 
syns på valaffischerna eller någon annanstans utan någon som man själv måste 
säga. Kommer man däremot från Iran så syns det ju mycket mer.  

 

Respondenten från Västeuropa har inte på någon punkt uppfattat att invandrarskapet har 

medfört ett hinder, snarare har det varit till gagn. Dessutom reflekterar partikamraterna heller 

inte över invandrarskapet, trots att respondenten bryter på svenska. Samma politiker har alltså 

inte bemötts av stereotypa kommentarer av något slag som politikerna från Afrika och 

Mellanöstern har gjort. Det kulturella avståndet avseende normer och värderingsskillnader 

tycks alltså kunna sättas i proportion till det geografiska avståndet. Som vi tidigare också 

påtalade tycks en större olikhet, eller ”kulturellt avstånd” om man så vill, användas för att 

markera graden av främlingsfientlighet och de hinder som reses mellan människor. Indirekt 

kan detta även påverka graden av upplevt politiskt inflytande. Långväga invandrare skulle 

alltså ha mindre inflytande än personer som invandrat från ett land som ligger geografiskt 

nära Sverige - trots förekomsten av ett överbryggande socialt kapital.  

      Sammanfattningsvis tycks det finnas ett positivt socialt kapital som genererar en god 

sammanhållning i partierna. Gemenskapen tycks också vara ett viktigt skäl till att de stannar 

kvar i partiet. Samtidigt existerar ett negativt socialt kapital som hindrar invandrare i 

partipolitiken. Majoriteten anser att det är svårare för invandrare att påverka och flera 

upplever att de måste jobba hårdare än infödda svenskar för att utöva inflytande i politiken. I 

samband med nomineringar till politiska poster känner sig flera också missgynnande. I likhet 

med March och Olsen påtalas också vikten av att anpassa sig till partiets ledande majoritet för 

att stanna kvar och utöva inflytande i partiet. Flera känner sig också utpekade när de per 

automatik förutsätts ansvara för integrationsfrågor. Hela fyra av sju har också blivit bemött 

med stereotypa och diskriminerande kommentarer från andra partipolitiker. Slutligen tyder 
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mycket på att invandrare som härstammar från Norden eller Västeuropa inte betraktas som 

invandrare i partipolitiken och inte heller blir bemötta av schablonmässiga kommentarer. Vi 

kan också se en svag tendens till att stereotyper och kollektiva identiteter yttras mer på högre 

politisk nivå.   
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5. Slutsatser och diskussion  

Syftet med denna uppsats har varit att förstå varför invandrare väljer att engagera sig 

partipolitiskt och att undersöka de möjligheter och hinder som invandrare med politiska 

uppdrag möter i partipolitiken. Jag vill återigen poängtera att resultaten inte gör anspråk på 

representativitet, vare sig för invandrare eller för partierna generellt. De frågor som jag har 

arbetat utifrån är. 1) Vilka motiv och drivkrafter ligger bakom ett partipolitiskt engagemang 

bland politiskt aktiva invandrare? 2) Möter invandrare särskilda hinder i partipolitiken, och i 

så fall, hur ser dessa hinder ut? 3) Krävs det några särskilda egenskaper som partiaktiv 

invandrare för att utöva inflytande i partipolitiken, det vill säga, att göra sin röst hörd, få 

igenom förslag eller erhålla politiska uppdrag? I sådana fall, vilka är dessa egenskaper? 4) 

Vad kan partierna lära av partipolitiskt aktiva invandrare för att trygga en mångkulturell 

partipolitik? 

 

5.1 Motiv och drivkrafter  

Vi kan konstatera att partipolitiskt aktiva invandrare är politiskt intresserade och kan 

karakteriseras som handlingsmänniskor, vilket stämmer bra in på den bild av den engagerade 

medborgaren som tidigare forskning presenterar. Den viktigaste drivkraften till engagemanget 

är idealistiska motiv som integration och invandrares utanförskap. Vissa ser sig själva också 

som förebilder för andra invandrare. Vidare betonas materiella och sociala belöningar som 

gemenskap, kontakter, personlighetsutveckling och kunskap. Gemenskapen är främst ett 

viktigt motiv för att stanna kvar i partiet vilket också betonas i studier av Gidlund och Möller. 

På samma gång som idealistiska skäl utgör den viktigaste drivkraften kan vi hos vissa 

invandrare inte utesluta att selektiva incitament och karriär har utgjort en drivraft till 

engagemanget. I likhet med Kvist och Gidlund och Möller tycks karriären emellertid vara av 

underordnad betydelse.   

     Partiidentifikation tycks inte vara en drivkraft av större betydelse. Av allt att döma har 

invandrare en svag eller nästintill obefintlig partiidentifikation. Hos vänsterpartister och 

socialdemokrater kan man ana en något tydligare partiidentifikation. Generellt tycks också 

invandare ha en svårighet att kategorisera in sig i begrepp som arbetarklass och medelklass. 

Vi kan inte se någon entydig tendens att partipolitiskt aktiva invandrare rekryteras ur en 

fördelaktig socioekonomisk bakgrund avseende utbildningsnivå eller typen av jobb. I denna 

undersökning fanns både välutbildade och lågutbildade samt högavlönade och mindre 
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välavlönade representerade. Samtidigt skall vi komma ihåg att materialet som ligger till grund 

för denna uppsats gör inte anspråk på representativitet och slutsatsen skall därför betraktas 

mer som en möjlighet att det kan förhålla sig på detta sätt. Däremot tycks politiska 

diskussioner med vänner och på arbetsplatsen har haft betydelse för det partipolitiska 

engagemanget.  

     Såsom Norris framhåller, betraktar flera invandrare partipolitiken som den främsta kanalen 

för ett medborgerligt engagemang. Någon ser också sitt deltagande som en medborgerlig 

plikt. Innan engagemanget organiserades hade invandrare alltjämt en positiv bild av det 

politiska systemet och det är troligt att förtroendet också har haft viss betydelse för det 

partipolitiska engagemanget. Mycket tyder emellertid på att denna positiva bild har förändrats 

till en mer skeptisk attityd. Tilltron till demokratin som styrelseform står fortfarande orubblig, 

men partiaktiva invandrare identifierar stora brister i hur den faktiska demokratin förvaltas, 

främst på högre politisk nivå. I vissa fall är tilltron på den faktiska demokratin så bräcklig att 

det har fått långtgående konsekvenser för ett fortsatt partipolitiskt engagemang.   

 

5.2 Ett möjlighetens engagemang kantat av hinder 

I samklang med undersökningar av Dahlstedt och Kvist, åskådliggör även denna studie att 

invandrares partipolitiska engagemang framför allt är kantad av hinder. Språket och 

”kulturella olikheter” tycks vara de främsta barriärerna. För att utöva inflytande i 

partipolitiken krävs, som Bourdieu poängterar, en speciell träning i de spelregler och 

konventioner som styr det ”politiska fältet”. Inom partipolitiken tycks det nämligen råda en 

särskild svensk-politisk-jargong där vissa normer, sätt att tänka och handla utgör normen för 

hur invandrare skall agera. I likhet med Wetherell och Potter tycks det alltså förekomma en 

dominerande och överlägsen språklig-kulturell diskurs även i partipolitiken. Den svenska 

politiska jargongen dominerar retoriken vilket lämnar lite till övers till andra diskurser. 

Invandrare som inte är uppvuxna eller förtrogna med den svenska kulturen missuppfattas och 

misstänkliggörs vilket i sin tur kan inverka på graden av makt och politiskt inflytande. 

Invandrare måste också arbeta hårdare än infödda svenskar för att påverka politiken och 

missgynnas i nomineringsprocessen till politiska uppdrag.  

     Utmärkande är att invandrare från Afrika, Mellanöstern och Sydeuropa upplever språk och 

den politiska jargongen som ett större hinder än invandrare från Västeuropa. Troligtvis kan 

det kulturella avståndet, avseende normer och värderingsskillnader sättas i proportion till det 

geografiska avståndet. En större olikhet, eller kulturellt avstånd om man så vill, skulle därmed 
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framhäva graden av främlingsfientlighet och de hinder som reses mellan människor. I likhet 

Dahlstedt och van Dijk tycks partiaktiva invandrare bemötas av stereotypa och 

diskriminerande kommentarer. Invandrare från Afrika och Mellanöstern bemöts av fler och 

grövre yttranden, än invandrare från Europa. Västeuropéer uppfattas exempelvis inte som 

invandrare av infödda svenskar, trots att språket utgör en uppenbar identitetsmarkör.  

     Invandrare känner sig också utpekade i situationer där de per automatik förutsätts ansvara 

för integrationsfrågor. Särskilt vänder sig invandrare emot att de alltid, i alla lägen förutsätts 

driva integrationsfrågor eftersom de då förlorar inflytande i andra viktiga frågor. Invandrare 

upplever också en svårighet att på allvar driva integrationsfrågor eftersom partiet inte upplevs 

prioritera integration.  

     Invandrare med högre politiska uppdrag tycks också se också fler hinder i partipolitiken. 

Invandrare med ett fåtal eller lägre politiska uppdrag, som exempelvis ersättare, 

uppmärksammar inte spelregler, konventioner, stereotyper och den politiska jargongen i lika 

stor utsträckning som politiker med fler eller högre politiska uppdrag, som exempelvis 

ledamot i kommunfullmäktige. En förklaring kan vara att fler och/eller högre politiska 

uppdrag leder till mer arbete och en intensivare inblandning i partipolitiken. Detta ger också 

en större inblick och djupare förståelse för de regler och konventioner som tycks vara en 

förutsättning för att påverka partipolitiken. En ytterligare förklaring är att maktkampen tycks 

vara intensivare på högre politisk nivå vilket också tydliggör hindren. I likhet med March och 

Olsen påtalar nämligen invandrare med högre politiska befattningar att det krävs en 

anpassning sig till hierarkier och partiets ledande majoritet för att utöva inflytande. På högre 

politisk nivå tycks det också råda brist på demokrati vilket berövar invandrare från, en i grund 

och botten, stark tilltro till det politiska systemet.  

     Glädjande däremot är att partiaktiva invandrare överlag känner sig delaktiga partiernas 

sociala sammanhållning och förhållandevis snabbt erbjuds ett politiskt uppdrag. En rimlig 

slutsats av ovanstående resonemang kunde vara att invandrare utestängs från partiernas 

sociala nätverk. Av allt att döma lutar det dock åt det motsatta. Partierna lyckas i att skapa en 

gemenskap och ett positivt socialt kapital av samhörighet. Banden mellan invandrare och 

andra partipolitiker är emellertid inte så starka att vi kan tala om ett sammanbindande socialt 

kapital. Det lutar istället mot vad Putnam kallar för överbryggande socialt kapital av svagare 

band mellan invandrare och andra politiker.  

     Vilka möjligheter återstår då för invandrare i partipolitiken? Mot bakgrund av ovanstående 

kan vi konstatera att i partipolitiken förekommer en rad hinder som invandrare måste anpassa 

sig till. Samtidigt står dörren till partipolitiken öppen. De invandrare som också väljer ett 
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omsätta sitt engagemang i ett politiskt parti tycks dessutom relativt snabbt erbjudas ett 

politiskt uppdrag. Några av de intervjuade har också betydelsefulla politiska uppdrag i 

kommunen och som vi har sett finns det invandrare representerade i samtliga partier. Det är 

alltså passande att tala om ett möjlighetens engagemang kantat av hinder.   

 

5.3 Särskilda egenskaper   
Av ovanstående kan vi utläsa att det krävs vissa förutsättningar för att invandrare skall kunna 

utöva inflytande i politiken, det vill säga, att göra sin röst hörd, få igenom förslag eller erhålla 

politiska uppdrag. Ytterst tycks det handla om en sorts lärandeprocess där invandrare tvingas 

sätta sig in i partipolitikens speciella möteskultur. Särskilt betydelsefullt är goda kunskaper i 

det svenska språket och den svenska politiska möteskulturen. En träning i partipolitikens 

svensk-politiska-jargong och uttryckssätt tycks vara väsentligt. Vidare kan vi se att ett väl 

utbyggt kontaktnät och ett positivt socialt kapital, både i partipolitiken och bland medborgare 

är betydelsefullt. Finns det till exempel invandrare inom partiet tycks det också vara lättare för 

fler att träda in. På motsvarande sätt ger ett stort stöd bland medborgare ökade möjligheten för 

invandrare att sitta kvar på politiska uppdrag. Som March och Olsen påtalar måste invandrare 

även anpassa sig till partiets ledande majoritet och hierarkiska strukturer för att utöva 

inflytande i partipolitiken.  

     Det bör poängteras att kännedom om ”partipolitikens spelregler” förmodligen inte gäller 

enbart för invandrare. Däremot tycks de drabba invandrare särskilt hårt eftersom de inte har 

lika stor kännedom om kulturella attribut. Kontentan av detta resonemang är att en kännedom 

om den svenska politiska kulturen utgör den viktigaste övergripande egenskapen för att 

invandrare skall utöva ett inflytande i partipolitiken.  

 

5.4 Vägval för en mångkulturell partipolitik  

Vad kan då partierna lära av partiaktiva invandrare för att trygga en mångkulturell 

partipolitik? Ett fullödigt svar på denna fråga är svårt att ge och givetvis behövs ytterligare 

forskning för att dra långtgående slutsatser därom. 

     Hittills har vi utmålat en tämligen dyster bild av invandrares möjligheter i partipolitiken. 

Det är också tydligt att det finns explicita problem och brister som partierna måste ta i tur 

med. Denna uppsats utgör en indikation på att det finns mycket kvar att göra i partierna för att 

garantera en mångkulturell partipolitik. Det räcker inte att positionera en eller ett par 
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invandrare på politiska poster i partiet och därefter sätta sin tillit till att dessa allena skall driva 

integrationspolitiken för partiet. Integrationspolitiken måste prioriteras och införlivas på alla 

områden av alla partipolitiker. Partierna måste kanske också omvärdera invandrarnas funktion 

i partierna och inte enbart betrakta dem som ”experter” på integrationsfrågor. Precis som 

andra politiker har även invandrare värdefulla erfarenheter från andra områden som partierna 

kan nyttja.  

     Genomgående kan vi se hur den svenska kulturen tycks utgöra en norm för den praktiska 

politiken. Som Svanberg och Tydén antyder och som framkommer i denna uppsats är att de 

hinder invandrare möter, till största delen är en produkt av ett slags svenskt-kulturellt, 

partipolitiskt ideal. Sverige är ett mångkulturellt samhälle och i takt med att globaliseringen 

av världens medborgare fortsätter, ställs ytterligare krav på att partierna skall erbjuda en miljö 

där alla medborgare har lika goda förutsättningar att förvalta demokratin. Behöver partierna 

förändra sina mötesformer för att bättre införliva invandrare, andra idéer och tankegångar i 

partipolitiken? Kan föreningslivets eller andra kulturers mötesformer erbjuda en förnyelse?  

     Stereotyper och kollektiva identiteter vittnar om att partierna inte riktigt lyckats i att 

integrera invandrarna i partipolitiken. Här krävs givetvis krafttag för en attitydförändring. 

Diskrimineringen i partilivet skall dock ses mot bakgrund av tendenserna i hela samhället där 

bland annat media tenderar att utmåla en bild av invandrare och av dem som ”avviker” från 

den gängse svenska kulturen. Partierna kan själva inte hantera detta men måste ta första steget 

och visa vägen. En respondent framförde att ”den representativa demokratin sjunger på sista 

versen” och ytterligare en poängterade att ”människor måste mötas”. Kanske ligger det också 

något i dessa utsagor. Måhända behöver valdemokratin på flera punkter stärkas med deltagar- 

och samtalsdemokratiska former? Deltagardemokratin fokuserar som bekant på ett 

medborgerligt deltagande mellan valen och sprider makten horisontellt i samhället. Detta gör 

risken för manipulation mindre och ökar det politiska engagemanget i samhället. 

Samtalsdemokratins styrkor är ett kvalitativt samtal präglat av en fri och öppen debatt. 

Parollen är maximal inklusion, effektivt deltagande, maktneutralitet, ömsesidig förståelse och 

en attityd av opartiskhet. När inget annat än argumentens hållbarhet har påverkat samtalet är 

också det beslut som man kommit överens om det ”bästa argumentet”. Deltagardemokratin 

och samtalsdemokratin skulle tillsammans alltså kunna råda bot på, eller i varje fall lindra 

både hierarkin och den kulturella hegemonin i partipolitiken. Förståelsen och kunskapen om 

andra kulturer och människor skulle öka vilket skulle resultera i färre hinder, mer demokrati 

och förbättrad integration - både i partipolitiken och i samhället i stort.  
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5.5 Slutkommentarer   

Inledningsvis kan vi fundera över om begreppen arbetarklass och medelklass har fått en 

mindre betydelse i svensk partipolitik. Merparten av respondenterna hade upplevbara 

svårigheter att kategorisera in sig i klassbegreppen och känner också en svag 

partiidentifikation. Detta är intressant och man kan bara spekulera i orsakerna. På senare tid 

har statsvetare påtalat att partiernas politik blir allt mer lika varandra och centreras mot mitten 

av partiskalan. När den praktiska politiken förändras torde även den bakomliggande ideologin 

i partierna gå samma väg till mötes. Kan detta vara en orsak till att det är svårt för medborgare 

att identifiera sig med ett specifikt parti?         

     Vidare kan man spekulera i om invandrares närvaro i partipolitiken är en del i partiernas 

valstrategi. I en konkurrens om medborgarnas röster är det viktigt för partierna att få 

sympatier från alla samhällskategorier. En metod att är då att inkludera invandrare som 

representanter i paritet. Som vi har sett upplevde några respondenter att invandrare används 

som ”politiska alibin” och en annan menade att hans parti inte prioriterade frågor som 

integration och invandares utanförskap i samhället.   

     Inledningsvis konstaterade vi att det partipolitiska engagemanget bland medborgare var 

lågt och särskilt bland invandrare. Vi fastställde också att skillnaderna mellan invandare och 

infödda svenskar tender att öka. De hinder som vi har påtalat i denna uppsats torde heller inte 

underlätta partiernas rekrytering av invandrare. Vad som försiggår i partipolitiken kan 

givetvis få efterverkningar i samhället, både vad gäller partipolitiskt engagemanget och 

tilltron till politiker och demokratin. I denna uppsats aviserade två respondenter om att hoppa 

av sina politiska uppdrag. Kanske brinner det i knutarna för partierna att säkerställa en 

mångkulturell partipolitik?   

     Avslutningsvis kan man fråga sig hur medvetna svenskfödda partipolitiker verkligen är om 

de hinder som utrikes födda partikamrater möter i partipolitiken. En större medvetenhet bland 

svenska politiker angående de hinder som invandrare möter skulle förmodligen underlätta 

invandrares partipolitiska engagemang. Kanske handlar det i många fall alltså mer om 

okunskap än illvilja. Den oreflekterade kommentaren, tillika uppsatsens titel (”Tänk om alla 

invandrare var lika duktiga som du”) tror jag speglar mycket av den kunskapsbrist som är för 

handen. Kanske är det också så att partipolitiken ”tuffar på” i vanlig ordning utan att närmare 

reflektera över mötesformer, informella strukturer eller faktorer som kan utgöra stora hinder 

för invandrare. Min förhoppning att denna uppsats kan bidraga till att uppmärksamma de 
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möjligheter men framförallt de hinder som invandrare i partipolitiken möter i ett partipolitiskt 

engagemang.  

     I framtiden vore det intressant att fördjupa sig i ovanstående problematik och även i 

partiernas arbete att integrera fler invandrare i partipolitiken. Det vore också ytterst intressant 

att studera invandrare och svenskar som har valt att lämna partipolitiken. Vilka är orsakerna 

och finns det skillnader mellan svenskar och invandrare? Lämnar invandrare vissa partier mer 

än andra?  
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6. Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att partipolitiskt aktiva invandrare är politiskt 

intresserade och så kallade handlingsmänniskor. De främsta drivkrafterna till engagemanget 

är integration och invandrares utanförskap och vissa ser sig själva som förebilder för andra 

invandrare. Jämte detta framhålls gemenskap, kontakter, personlighetsutveckling och 

kunskap. Gemenskapen är främst ett viktigt motiv för att stanna kvar i partiet. På samma gång 

som idealistiska skäl utgör en viktig drivkraft kan vi hos vissa invandrare inte utesluta att 

selektiva incitament och karriär har utgjort ett motiv till engagemanget. Vidare har politiska 

diskussioner med vänner och på arbetsplatsen samt en tilltro till det demokratiska systemet 

haft betydelse för det partipolitiska engagemanget. Någon entydig tendens till att politiskt 

aktiva invandrare är individer med hög utbildningsnivå eller välbetalda jobb kan inte skönjas. 

Partipolitiken betraktas också som den främsta kanalen för ett medborgerligt engagemang 

vilket också har haft betydelse för att invandrare valde att omsätta sitt engagemang i ett 

politiskt parti. Innan engagemanget hade många en positiv inställning till det politiska 

systemet men efterhand har flera invandrare förlorat lite av denna tilltro. Många ser stora 

brister i hur demokratin förvaltas, främst på högre politisk nivå vilket inverkar negativt på 

engagemanget. Samtliga invandrare har en svag eller nästintill obefintlig partiidentifikation. 

Hos vänsterpartister och socialdemokrater kan man ana en något tydligare partiidentifikation.  

     Invandare tycks inte ha haft några problem att bli medlemmar i ett politiskt parti och de 

tycks relativt fort erbjudits ett politiskt uppdrag och lyfts fram i partierna. Några av 

invandrarna har också strategiskt betydelsefulla poster i kommunen. Trots detta tycks 

invandrares partipolitiska engagemang främst vara är kantat av hinder. Språket och ”kulturella 

olikheter” tycks vara de främsta barriärerna. I partipolitiken tycks det förekomma en särskild 

svensk-politisk-jargong där vissa normer och tankemönster utgör ett rättesnöre för hur 

invandrare skall handla. Den svenska politiska jargongen dominerar retoriken och invandrare 

som inte är uppvuxna eller förtrogna med den svenska kulturen missuppfattas och 

misstänkliggörs. Partiaktiva invandrare bemöts också av stereotypa och diskriminerande 

kommentarer och känner sig ofta utpekade i situationer där de per automatik förutsätts 

ansvara för integrationsfrågor. Invandrare från Afrika, Mellanöstern och Sydeuropa tycks 

uppfatta dessa hinder starkare av än invandrare från Västeuropa. Västeuropéer uppfattas 

exempelvis inte som invandrare av andra infödda svenskar, trots att språket utgör en uppenbar 

identitetsmarkör. Av allt att döma kan det ”kulturella avståndet” avseende normer och 

värderingsskillnader sättas i proportion till det geografiska avståndet. Indirekt tycks detta 
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också påverka graden av makt och upplevt politiskt inflytande. Kunskaper om i det svenska 

språket, spelregler och konventioner samt kulturella attribut tycks därför vara betydelsefullt 

för att utöva inflytande i partipolitiken. Ett starkt socialt kapital av nätverk i och utanför 

partipolitiken är också betydelsefullt.  

     Invandrare med högre politiska uppdrag, som exempelvis ledamot i kommunfullmäktige, 

uppfattar också fler hinder än invandrare med få eller lägre politiska uppdrag, som exempelvis 

ersättare. En förklaring kan vara att fler och/eller högre politiska uppdrag leder till mer arbete 

och en intensivare inblandning i partipolitiken. Detta ger också en större inblick och djupare 

förståelse för de regler och konventioner som tycks vara en förutsättning för ett deltagande i 

partipolitiken. En ytterligare förklaring kan vara att hierarkier och maktkampen är mer 

intensiv på högre politisk nivå vilket gör att spelregler blir mer tydliga.  

     Partierna tycks dock skapa en god gemenskap och ett positivt socialt kapital av 

samhörighet. Banden mellan invandrare och andra politiker är emellertid svaga och har mer 

karaktären av ett överbryggande socialt kapital. Förutom påtagliga hinder i partipolitiken 

måste invandrare arbeta hårdare än infödda svenskar för att påverka. Invandrare missgynnas 

också i nomineringsprocessen till politiska uppdrag. 

     Fortfarande återstår mycket arbete tills det att partierna kan garantera en mångkulturell 

partipolitik. Frågor om integration måste prioriteras och införlivas på alla områden och 

stereotyper och kollektiva identiteter måste upphöra. Nya mötesformer kan förmodligen 

tillföra partipolitiken mycket gott och underlätta integrationen av invandrare i partipolitiken.  

Valdemokratin kan med fördel också stärkas med deltagar- och samtalsdemokratiska inslag. 

Deltagardemokratin och samtalsdemokratin torde tillsammans lindra både hierarkin och den 

kulturella hegemonin i partipolitiken. Förståelsen och kunskapen om andra kulturer och 

människor torde därmed öka vilket skulle resultera i mindre utestängning mer demokrati och 

förbättrad partipolitisk integration.  
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