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Förord

i februari 2004 redovisades en kvantitativ studie om
politikerantal och representativitet i kommuner och
landsting under rubriken Det nya seklets förtroendevalda. I
denna rapport tar vi nu steget vidare och ställer frågan
hur en underrepresenterad grupp, de utrikesfödda för-
troendevalda, upplever sin ställning. Grundfrågan var
om det råder politisk jämlikhet eller om det finns beteen-
den och strukturer som hindrar ett jämlikt deltagande i
den kommunala och landstingskommunala demokratin.
Studien genomfördes av Elisabet Edfast Ljungberg och
Darin Jasim, Svenska Kommunförbundet och Lands-
tingsförbundet, under våren 2004. 

Rapporten har finansierats av Justitiedepartementet,
Sveriges Kommuner och Landsting. Det är vår förhopp-
ning att den ska utgöra ett viktigt och inspirerande
bidrag i samtalet om förtroendevaldas villkor och demo-
kratins arbetsformer. 

BoPer Larsson Marcus Bengtsson 
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Finns det plats för alla i politiken?

sverige har under bara några decennier förvand-
lats till ett mångkulturellt land. Men det speglas inte på
långa vägar i det politiska livet. Beslutande församlingar
har inte en god social representation. En rad undersök-
ningar visar att personer födda utanför Sverige är färre
bland förtroendevalda än bland befolkningen i övrigt.

Vi vet vi inte om, eller i vilken utsträckning, bristen på
social representation bottnar i majoritetssamhällets syn
på människor från andra kulturer.

för att närma oss svaret har vi låtit drygt femtio
förtroendevalda som är födda utanför Sverige diskutera
sina upplevelser i tolv fokusgrupper. Bland deltagarna
finns både de som i princip vuxit upp i Sverige och de
som kommit till Sverige som vuxna. 

Alla har någon form av förtroendeuppdrag, men åta-
gandena skiljer sig åt, liksom hur länge personerna har
varit politiskt aktiva. Vissa var politiskt engagerade redan
innan de kom till Sverige, medan andras engagemang har
väckts i Sverige.

Diskussionerna har gett oss inblick i människors per-
sonliga upplevelser och kunskap om hur de ser på sin roll
som politiskt förtroendevalda. I denna skrift försöker vi
beskriva de möjligheter och hinder som många utrikes

födda upplever i sitt politiska engagemang. Vissa upp-
levelser är gemensamma, andra är individuella. Alla citat
som inte har angiven källa kommer från diskussionerna i
fokusgrupperna. 

för att strukturera det som kommit fram under
samtalen har vi konstruerat tre fiktiva grupper. Dessa
grupper grundar sig på fokusgruppernas erfarenheter av
hur det kan fungera i en politisk organisation. Poängen
med dessa fiktiva grupper är att de ger ett verktyg för att
förstå och analysera den egna gruppens dynamik. Och se
vilka problem som kan dölja sig även när gruppen upp-
lever sig vara öppen och välkomnande. 

Vi fann i huvudsak tre olika grupper:
I Den slutna gruppen syns hindren redan vid den första

kontakten – som ofta också blir den enda.
I Den hycklande gruppen dyker hindren upp både vid en

första kontakt och i den politiska verksamheten i nämn-
der och fullmäktigeförsamlingar. 

I Den socialiserande gruppen försvinner hindren om alla
lär sig spelreglerna och beter sig som de övriga i grup-
pen. 

Vi presenterar resultatet med stor respekt och öd-
mjukhet inför det insamlade materialet. 
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– När jag sitter i en grupp
med bara svenskar och
det kommer upp en fråga
som handlar just om
invandrare så tittar alla
direkt på mig.
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många som kommer till sverige från andra länder
drömmer om att äntligen få arbeta politiskt för frihet och
rättvisa. Men många stoppas brutalt av kränkningar,
språkliga hinder och traditionella arbetsrutiner.

Sverige och svenskarna har länge levt i ett homogent
samhälle där mötesstrukturer har utformats sedan gene-
rationer tillbaka. Det gör att många – oavsett bakgrund –
upplever formen som stel och formell.

Formella regler för politiskt arbete är enkla att beskri-
va. Det kan handla om allt från att begära ordet och välja
personer, till hur en fråga behandlas fram till beslut.

Det går att lära sig formella mötesstrukturer genom
att delta i föreningsmöten. Men det tar tid. Personer som
har varit politiskt aktiva i andra länder upplever också
strukturen mer främmande än de som börjat sitt politiska
engagemang i Sverige. Viljan att skapa konsensus upplevs
som onaturlig och dämpar den politiska diskussionen.

osynliga och informella spelregler är svårare
att beskriva. Ofta blir sådana regler synliga först när
någon överskrider dem. Det sker till exempel när någon
pratar högt eller använder yviga gester.

Alla människor måste respekteras på lika villkor. Det
är varken möjligt eller önskvärt att ändra någons person-
lighet eller identitet. 

Det betyder att kommentarer som att någon ”inte ska
vara så känslig” och att ”man måste anpassa sig” kan bli
oerhört kränkande. Under samtalen i fokusgrupperna
lyfter deltagarna också fram hur mötesstrukturer begrän-
sar kvinnors möjligheter att arbeta politiskt. Vissa
betecknar det som en dubbel belastning att både vara
kvinna och född utomlands. Andra menar att det finns en
allmän fördomsfull inställning till beslöjade kvinnor.

de flesta utrikes födda ser sig i första hand som
representanter för sitt parti.

Samtidigt ser det omgivande samhället ofta dem som

representanter för alla som är födda i andra länder. Vissa
har också fått ett uttalat uppdrag att representera alla
etniciteter.

Att många invandrade medborgare ser utrikes födda
politiker som representanter för sitt eget födelseland
upplevs som orealistiskt. Eftersom det inte går ha kun-
skaper om alla folkgrupper är det omöjligt leva upp till
sådana förväntningar.

men meningarna går isär. Medan vissa politiker
födda utanför Sverige ser sig som allmänna representan-
ter, tycker andra att de har svårt att representera alla etni-
citeter som finns i landet.

Många menar också att menande blickar och andra
signaler tvingar dem att ta ställning till frågor om integ-
ration. Något som ibland gör deras uppdrag otydligt och
i värsta fall hindrar deras politiska avancemang.

Det finns vitt skilda meningar om förhållningssättet
till integration som politikområde.

Vissa anser att de med sin utländska bakgrund är mest
lämpade att arbeta med integrationsfrågor. Andra vill
helst undvika dem, eftersom de anser att majoritetssam-
hället ska ta hand om den uppgiften. Inte minst för att ge
frågorna legitimitet.

För någon är begreppet integration till och med nega-
tivt laddat.

Vissa har också bytt inställning. Efter att i början helst
vilja arbeta med andra frågor, väljer de efter en tid att
arbeta med integrationsfrågor eftersom de inser att de
har den kunskap och erfarenhet som krävs för att göra ett
bra jobb.

den svenska mötestraditionen med snabba och
rappa inlägg får många att känna sig otillräckliga. Många
begränsas av majoritetssamhällets behov av felfrihet.

De flesta människor tycker att det är obehagligt att
ställa sig upp och prata inför en grupp. Att inte behärska

Drömmar och verklighet
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språket kan därför bli ett oöverstigligt hinder. Många
har också svårt att avgöra om hindret bara handlar om
svenska språket eller om de också måste behärska ett
särskilt politiskt språk för att bli accepterade.

ett annat hinder är oförmågan att uttrycka sig
skriftligt. Det finns exempel där personer uppmanats att
redovisa sina argument  i skrift trots att de har talat om
att de har svårt att skriva på svenska. När man å andra
sidan gjort debattinlägg har omgivningen nedvärderat
dem genom att ifrågasätta om de verkligen har skrivit
dem själva.

grupper som har svårt att ta sig an nya medlem-
mar upplevs ofta som oövervinneliga hinder. En sådan
uteslutning sker framför allt genom att människor vän-
der sig bort och nonchalerar dem som inte följer grup-
pens outtalade regler. Många utrikes födda ger otaliga
exempel på hur svårt det är att anamma svenskars sätt att
argumentera och diskutera och deras sätt att i alla sam-
manhang söka konsensus.

Ett annat problem med Sverige och svenskarna är,
enligt många utrikes födda, att det politiska samtalet säl-
lan förs utanför de etablerade politiska arenorna.

För att strukturera det som kommit fram i vår under-
sökning har vi konstruerat tre grupper utifrån samtalen i
fokusgrupperna. Ingen av grupperna existerar i verklig-
heten. Däremot återfinns gruppernas strukturer inom
alla politiska verksamheter.

• I den slutna gruppen syns hindren redan vid den
första kontakten – som ofta också blir den enda.

• I den hycklande gruppen dyker hindren upp både
vid en första kontakt och i den politiska verksamheten i
nämnder och fullmäktigeförsamlingar. 

• I den socialiserande gruppen försvinner hindren
om alla lär sig spelreglerna och beter sig som de övriga i
gruppen.

Razem
Spotkany
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den slutna gruppen tillåter inga förändringar och vill
bevara gamla strukturer. Därför är det näst intill omöjligt
att tränga in i en sådan grupp.

Gruppens inställning bromsar all utveckling och
bidrar till en strukturell diskriminering. Det ligger till
exempel inte i gruppens intresse att stödja dem som har
svårt att prata och skriva på svenska.

För att bevara befintliga strukturer använder den slut-
na gruppen härskartekniker som osynliggörande, förlöj-
ligande, dubbelbestraffning, undanhållande av informa-
tion, påförande av skuld och skam, objektifiering och
splittring.

härskarteknikerna beskriver från början hur män
och kvinnor förhåller sig till varandra, men de förekom-
mer också när det handlar om maktförhållandet mellan
svenskfödda och utrikesfödda och mellan unga och äldre.
Teknikerna går in i varandra och kan användas samtidigt.

Härskartekniker används av alla människor men när
de används i politiskt valda församlingar blir de ett all-
varligt demokratiproblem. I sina yttersta uttryck vittnar
de också om en total avsaknad av social kompetens.
Något som bland annat visar sig genom att man ignore-
rar nya personer och inte tilltalar dem. Det politiska
språket och kraven på att uttrycka sig i skrift utestänger
helt enkelt nya människor från gruppen. 

om några trots detta framhärdar och stannar kvar
möts de av ett ständigt ifrågasättande. Ofta får de heller
inga politiska uppdrag. Deltagarna i den slutna gruppen
ser sig själva som goda nog och låter oftast redan etable-
rade gruppmedlemmar representera gruppen i olika
sammanhang.

den slutna gruppens agerande är ett effektivt
vapen som får de flesta nykomlingar att ge upp och
lämna gruppen. Vissa utrikes födda beskriver den första

kontakten som ”fruktansvärd”. Bland dem som inte
omgående lämnar gruppen väntar en lång pina som jäm-
förs med ”ett rent helvete”.

Den slutna gruppen tar sällan egna kontakter och nya
medlemmar måste närma sig gruppen mycket försiktigt.
Detta riskerar att bli en ond cirkel då den nya medlem-
mens försiktighet och passiva sätt lätt leder till fortsatt
osynlighet.

Deltagarna i den slutna gruppen försvarar detta med
att nya medlemmar måste anpassa sig, men säger inget
om att anpassningen ofta blir livslång. Kravet på anpass-
ning flyttar också ansvaret från gruppen till individen
som därmed ges skulden för att vara otillräcklig. 

för att klara av den första tiden i en sluten grupp
måste varje ny medlem beväpna sig med tjurighet, envis-
het och ett nästan övermänskligt tålamod.

Många upplever den slutna gruppens krav på anpass-
ning som kränkande och uteslutande. En deltagare i en
fokusgrupp menar till och med att den slutna gruppens
problem att anpassa sig till verkligheten kommer att bli
dess undergång.

Men oavsett om den slutna gruppen överlever eller
inte, erbjuder den inga möjligheter för utrikes födda att
stanna kvar och avancera. För de som inte ger upp sitt
politiska engagemang återstår att kämpa med hycklande
och socialiserande grupper

Den slutna gruppen
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– Där var det inte många
som hälsade på mig för-
utom ordföranden som
en gång kom och skakade
hand med mig.

Citat 
Social representativitet är viktigt för att det politiska 
systemet skall kunna leverera de bästa besluten, 
och för att folkviljan skall kunna förverkligas.

Källa: Det nya seklets förtroendevalda  
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Det tar ett tag innan man kommer in i språket och 
i systemet. När man inte har nycklarna till kodsystemet 
fattar man ingenting. Man har ett helvete de två 
första åren.

Har man bytt land så har man och det är det nya landet
som man ska anpassa sig till. Och det är väldigt svårt.

För vissa är man inte tillräckligt anpassad om man 
inte äter griskött, dricker eller går ut och dansar på 
helgerna.

Hur mycket jag än kämpar och hur mycket jag än
anpassar mig så finns det alltid några som tycker att
det inte är tillräckligt.

Just nu förnekar de flesta politiska partier att det finns
en strukturell segregation. Jag kände mig inte alls 
välkommen så jag höll en låg profil under två år.

Utomlands pratar man politik i alla samanhang. 
I Sverige är politik det värsta som du kan ta upp 
på en släktträff.

I Sverige diskuteras politik bara av politiker – utom en
månad före valet. Det kan uppfattas negativt för den
som kommer från länder där man diskuterar politik på
caféer och överallt.

Jag gick med i föreningen 1998 och då var det ingen
som ens ville skaka hand med mig 

– Det tar ett tag innan man
kommer in i språket och i
systemet… Man har ett 
helvete de två första åren.
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för medlemmar i en hycklande grupp är det viktigt
att visa upp ett intresse för främmande kulturer. Männi-
skor med en annan etnisk bakgrund bjuds därför ofta in
till olika kulturevenemang – utan möjlighet att diskutera
politiska frågor.

Vid den första kontakten är nya medlemmar varmt
välkomna, oavsett om kontakten sker på individens eller
gruppens initiativ. Utifrån sett finns det alltså inget som
hindrar någon från att vara med.

Men efter en ”smekmånad” visar gruppen sitt rätta
ansikte. När välkomstceremonierna är avklarade och den
nya medlemmen tror sig vara helt introducerad dyker de
strukturella hindren upp.

Deltagarna i den hycklande gruppen uttalar då mer
eller mindre tydligt att det krävs ytterligare tid för att
den nya medlemmen ska kunna sätta sig in i den svenska
politiska kulturen. Hon eller han behöver anpassa sig
och lära sig mer. Detta blir framför allt tydligt när det är
dags att nominera personer till val.

för att skapa politiskt legitimitet är det poli-
tiskt korrekt att ha utländskt klingande namn på valsed-
larna. Men eftersom det inte finns ett uppriktigt intresse
för personerna bakom namnen placeras utrikes födda
sällan tillräckligt högt på listan för att få ett uppdrag efter
valet. Om någon, trots detta, får plats i en vald försam-
ling är det ofta som ersättare eller på mindre attraktiva
platser.

Den hycklande gruppen använder samma härskartek-
niker som den slutna gruppen. Mottot ”hit men inte
längre” gör att det är relativt lätt att komma in i gruppen
på basnivå. När de utrikes födda vill komma vidare och få
reell makt stoppas de dock oftast effektivt.

I den hycklande gruppen handlar det också om röst-
maximering1 (se sid 14).

På grund av partiernas minskade medlemsantal och
invandrares låga valdeltagande behövs andra namn än

Svensson och Andersson för att locka röster. I samband
med val blir därför många utrikes födda tillfrågade om de
vill vara med på valsedeln eftersom det finns ”några
tomma platser kvar”. Många upplever dock att de nomi-
nerats enbart på grund av sitt ursprung och beskriver
denna känsla med ord som ”listpynt”, ”alibi” och ”mas-
kot”.

Den hycklande gruppen vill att de utrikes födda ska
synas i gruppen. Därför är det ibland lättare att få politis-
ka uppdrag ju mer annorlunda man är i förhållande till-
den svenska normen.

Men gruppen gör också klart för de utrikes födda att
de inte betyder något. Ibland sker detta öppet, men lika
ofta visas det genom förstulna kommentarer eller genom
att det är svårt att få viktiga politiska uppdrag.

Många utrikes födda störs av den svenska ta-hand-
om-mentaliteten och menar att den beskyddande inställ-
ningen förminskar människor och inte låter alla vara
med på lika villkor.

Genom att göra människor osynliga och betrakta dem
som objekt utövar man två av härskarteknikerna (osyn-
liggörande och objektifiering, se sid 19).

eftersom hycklande grupper vill visa sig bättre än
andra är det politiskt korrekt att kvotera in människor
som är födda utanför Sverige. Men de får inte ta för stort
utrymme.

En fara med kvotering är att den kan påverka relatio-
nen mellan utrikes födda eftersom det finns konkurrens
om de politiska uppdragen. Genom att splittra en grupp
är det lättare att utöva makt över individerna.

Om det är svårt att få ett politiskt uppdrag i en hyck-
lande grupp är det ännu svårare är det att få uppdrag som
motsvarar ens intresse och kompetens. Personer med en
annan etnisk bakgrund får nästan alltid uppdrag som
ersättare eller poster som ingen annan vill ha. De blir

Den hycklande gruppen

▲

Fortsättning sid 14
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– Man ordnade tillställningar
med dans och musik och det
var väldigt fint och väldigt
roligt. Men när det gällde 
att fatta beslut försvann alla
människor och det blev en
etnisk homogen grupp som
skulle fatta alla besluten.
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mycket sällan ordförande eller ens ordinarie ledamöter i
nämnder.

I början upplever många en ersättarplats som positivt,
men efter en tid inser de flesta att den lätt förblir en er-
sättarplats. Många blir då frustrerade över att inte att få
uppdrag som motsvarar deras förväntningar. Särskilt om
uppdragen istället går till personer med svensk bakgrund.

När politiska uppdrag ska fördelas upplever utrikes
födda att de granskas mycket hårdare än de som är födda
och uppvuxna i Sverige. Vissa blir också bemötta som
okunniga när de utför sitt uppdrag.

Ofta visar sig detta genom att människor harklar sig,
vänder bort blicken eller fnissar när någon begär ordet.

Att osynliggöra och förlöjliga människor är effektiva
härskartekniker som ökar osäkerheten – särskilt hos den
som redan har ett dåligt självförtroende. Till sist vågar
hon eller han inte yttra sig alls. 

även i den hycklande gruppen förstärks hindren
genom språket. Ett exempel är när utrikes födda måste
föra fram sina förslag skriftligt, medan svenskfödda inte
ställs inför samma krav.

Ibland ifrågasätts också förmågan att uttrycka sig
skriftligt. Härskartekniken dubbelbestraffning används
till exempel när en utrikes född har skrivit en debattarti-
kel och får frågan om hon eller han verkligen har skrivit
den själv.

Rädsla för det som är annorlunda gör att utrikes födda
har svårt att komma med synpunkter i en hycklande
grupp. När de har tagit plats i valda församlingar är det
inte ovanligt att gruppen reagerar negativt om någon
beter sig på ett sätt som man inte är van vid. Det kan
handla om allt från att prata utan att begära ordet, till att
prata högt och använda gester. 

Även etablerade politiker som älskar att prata kan vara
ett hinder för den som inte är van vid att prata själv eller
inte behärskar språket.

Många som möts av en hycklande grupp ger upp sitt
politiska engagemang när de genomskådar gruppens
beteende. Resultatet blir – liksom i den slutna gruppen –
att engagerade människor stöts bort och att de som blir
kvar är människor som av ett eller annat skäl anser sig
vara normen.

Mångfalden får återigen ge vika för enfalden.

Citat 
I ett demokratiskt system måste det finnas en rättvis
procedur för hur representanter utses, och om vi inte
har social representativitet kan det vara ett tecken på
att någon samhällelig grupp inte behandlats rättvist.

Källa: Det nya seklets förtroendevalda  

Citat
1Fyra mål för politiska partier: 
att realisera ett politiskt mål
att erhålla makten i ett politiskt system
att vinna röster i allmänna val
att uppnå och behålla en intern sammanhållning

Källa: Det nya seklets förtroendevalda  



Fakta
Tanken är att det är lättare att fram-
föra synpunkter och påverka de
politiska besluten om representan-
terna har samma erfarenheter som
väljaren själv. Även i detta avseende
skulle det alltså vara viktigt med en
hög social representativitet.

Källa: Det nya seklets förtroendevalda  
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många hinder i den hycklande gruppen finns också i
den socialiserande gruppen. Den som är medlem i en
socialiserande grupp tillräckligt länge anammar dock
gruppens sätt att vara och finner sig väl tillrätta. Därför
har de flesta medlemmarna varit politiskt aktiva under
mycket lång tid.

Hierarkier och maktpositioner är en naturlig del av
strukturen. Det är något man får lära sig och lära sig att
leva med. Medlemskap i föreningar och ett långt hårt
arbete på lokal nivå är viktiga kännetecken. I gruppen
talas det mycket om att arbeta på gräsrotsnivå.

den socialiserande gruppen skiljer sällan på att
vara ny och oerfaren svenskfödd och ny och oerfaren
utrikes född. Nya medlemmar accepteras helt enkelt inte
förrän de passar in och den som vill komma ifråga i
nomineringsprocesser, upprätthålla sitt uppdrag och
yttra sig i olika sammanhang måste anamma hela mönst-
ret.

Att gradvis sätta sig in i politiskt arbete, är en garanti
för att en ny medlem ska kunna ta på sig allt tyngre upp-
drag. Poster som ersättare eller mindre politiska uppdrag
betraktas i den socialiserande gruppen som en naturlig
väg till mer avancerade uppgifter. Utbildningar, stödper-
soner och enklare politiska uppdrag är medel som bidrar
till att den socialiserande gruppen fungerar.

Föreningsaktivitet är en viktig socialiseringsfaktor
som dessutom erbjuder en möjlighet att lära känna reg-
lerna i det politiska systemet.

den socialiserande gruppen bjuder sällan in nya
medlemmar. Däremot vänder sig många hit av egen vilja.
Men även i denna grupp känner sig många främmande
innan de skolats in i det traditionella konsensustänkande.

Att det krävs ett långt politiskt engagemang för att
räknas som fullvärdig deltagare betraktas både som en
möjlighet och ett hinder. Positivt är att gruppen tar för

givet att alla, oavsett bakgrund, behöver tid för att sätta
sig in i det politiska systemet. Det är dessutom självklart
att det behövs stöd av erfarna gruppmedlemmar under
den långa inskolningstiden.

liksom i den hycklande gruppen krävs det dock
mycket envishet och tålamod av den som vill engagera
sig. Men den socialiserande gruppen sätter värde på män-
niskor som har detta tålamod.

Gruppen är dock ett hinder för dem som kommer till
Sverige som vuxna, eftersom det tar lång tid att växa in i
den politiska kulturen. Den som kommer till Sverige som
vuxen har också svårare att avancera på den politiska are-
nan därför att det ”normala” politiska avancemanget går
via ungdomsförbund till moderparti.

Den socialiserande gruppen menar att mötesstruktu-
ren är positiv och att regler är till för att följas. Det krävs
dock många möten för att förstå det ”rätta” beteendet.
Eftersom det beslutande mötet har särskilt många regler
som måste följas är den socialiserande gruppen mest tyd-
lig i fullmäktigeförsamlingar och nämnder.

att vara tyst och lyssna i början är en osynlig och
inofficiell regel som kan vara speciellt svår för personer
som har varit politiskt aktiva i andra kulturer.

Konsekvenserna blir att utrikes födda får svårt att
avancera och att ersättarplatser och mindre betydande
nämndsuppdrag tenderar att bli permanenta.

synliga och osynliga koder knäcks dock med
hjälp av tiden och det engagemang som finns bland utri-
kes födda ger hopp om framtiden.

Nästa avsnitt visar olika sätt att bryta med de negativa
strukturer som finns i slutna, hycklande och socialiseran-
de grupper.

Den socialiserande gruppen
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Jag kom in i partiet för att jag ville lära mig så mycket
som möjligt om hur politiken fungerar och hade ingen
tanke på att ta några politiska uppdrag.

Om man visar ett intresse får man stöd men man måste
själv lära sig hur det fungerar och det tar tid. 

Får man ett uppdrag som man inte klarar av så får man
tacka nej tills man känner sig redo att ta ansvar. Det är
väldigt viktigt att ha en mentor till stöd.

Om man satsar och anstränger sig så uppskattas det
också. Det har tagit tid för mig och jag har mött en 
del motstånd, men jag har fått mer uppskattning här
än i mitt eget hemland. 

Det tar en hel del tid att försöka knäcka koder och det
gör att man förlorar mycket om man har kommit hit 
i vuxen ålder.

För svenskar är det annorlunda för de har oftast en far
eller mor som också varit politiskt aktiva.

Som ny i ett parti så måste du själv bygga upp relatio-
ner och ett personligt nätverk.

Det tog nästan åtta år för mig innan jag vågade öppna
munnen och prata öppet.

Man sitter med på två, tre möten och man förstår inte
ett ord och allt är annorlunda.

Det finns vissa regler och en viss ordning och det hjäl-
per inte att gnälla. Men man kan övervinna sin rädsla
genom att praktisera.

Man har inte nycklarna till kodsystemet och det gör att
man inte fattar någonting.

Man måsta visa att man är duktig. Namnet, färgen och
utseendet skapar alltid en misstänksamhet. Men när allt
har lugnat ner sig så ska man inte på första och inte på
andra mötet utan på fjärde mötet visa att du ÄR
någonting.

Politiker som har höga maktpositioner har blivit upp-
fostrade till det som de är och detta är ett samhälls-
problem.

”Det finns vissa regler och
en viss ordning och det 
hjälper inte att gnälla.” 
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Härskartekniker

De fem första härskarteknikerna formulerades av socionomen Berit Ås år 1972. De övriga två har tillkommit senare.

osynliggörande innebär att en dominerande grupp
inte låter människor utanför gruppen föra fram sina syn-
punkter. Det kan ske genom att gruppens medlemmar
vänder sig till varandra i en diskussion och utesluter alla
andra. Ingen lyssnar när någon som inte tillhör gruppen
talar.

påförande av skuld och skam innebär att den som
försöker komma in i gruppen får skylla sig själv om hon
eller han inte förstår det svenska språket eller vissa poli-
tiska begrepp.

förlöjligande innebär att gruppen får någon att fram-
stå som löjlig. Ett sätt är att skratta åt den som bryter på
ett annat språk. Ett annat sätt är att ironisera eller öppet
håna människor.

dubbelbestraffning innebär att den som försöker
komma in i gruppen värderas lägre än gruppens med-
lemmar. Hur en presumtiv ny medlem än försöker så gör
hon fel. Vill en utrikes född person arbeta med integra-
tionsfrågor tycker gruppen att det arbetet ska göras av
någon som vet hur det svenska samhället fungerar. Om
samma person inte vill arbeta med integrationsfrågor är
det också fel eftersom gruppen anser att den som är ut-
rikes född borde veta bäst i frågan.

undanhållande av information kan ske öppet ge-
nom att gruppen inte ger den som vill komma in viktig
information. Men det kan även ske subtilt genom att
kafferaster används till samtal och informationsutbyte
som inte når fram till den som är ny i gruppen.

splittring innebär att utrikes födda delas in i olika fack
där vissa grupper accepteras i större utsträckning än
andra. Sådan splittring bidrar i förlängningen till att en
grupp med lägre status inte får stöd från starkare grupper.

objektifiering innebär att den som försöker komma in i
gruppen stöts bort och bedöms på grund av sitt utseende.

våld och hot om våld hittar vi inte inom politiska
grupperingar. 
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utrikes föddas politiska engagemang påverkas av
olika strukturella hinder. För att undanröja dessa krävs
att dessa hinder görs synliga och motverkas. Samtidigt
går det inte att blunda för den maktkamp som finns.

När många är engagerade och vissa uppdrag är attrak-
tivare än andra är det naturligt att det blir konkurrens.
Det som inte är naturligt är de utestängande strukturer-
na. Att människor diskrimineras är inte heller demokra-
tiskt.

En struktur är summan av alla individers beteenden,
men den är också det klimat som påverkar dessa beteen-
den. Ingen kan ensam ändra strukturen, men alla har
möjligheten att bidra till en förändring. Den gyllene
regeln ”handla mot andra som du själv vill bli bemött” är
väl värd att beakta. Den som vågar granska sitt eget bete-
ende har kommit en bra bit på väg.

Fråga dig gärna: ”Fungerar den struktur som skapa-
des i ett monokulturellt samhälle i ett mångkulturellt
samhälle?”, ”Kan vår struktur möta människor med olika
bakgrund?” och ”Hur kan vi stötta varandra i gruppen?”.

Det handlar om att ta ett gemensamt ansvar för
varandra – oavsett bakgrund. 

Alla nya medlemmar i en grupp ska bli mottagna på
ett jämlikt sätt. Ingen ska heller bli osynliggjord eller
undanhållen viktig information och alla har rätt att inte
bli förlöjligade och skrattade åt.

många människor är rädda för att begära ordet och
prata inför en grupp. Den rädslan blir än större om man
vet att orden inte alltid är rätt uttalade eller i rätt följd.

För att motverka detta krävs att alla behandlas med
respekt.

I ett gruppklimat där det är tillåtet att uttrycka sig fel
kan alla uttala sig. I en sådan grupp är det också tillåtet
att fråga om något är oklart.

Många, oavsett bakgrund, upplever det politiska språ-
ket som ett hinder.

Därför finns det all anledning att fundera över i vilka
sammanhang det är nödvändigt att formulera sig på ett
särskilt sätt. Speciella ord och uttryck skulle kunna sam-
las i en ordlista som delas ut till alla nya politiker.

För vissa är språksvårigheterna begränsade till att
skriva på svenska. I de fall det krävs skriftliga dokument
bör det därför finnas hjälp att ta fram dem.

Hinder och möjligheter

Om en svensk har en fullständigt motsatt åsikt så 
försöker hon eller han kringgå det. När vi som inte 
är födda i Sverige säger vad vi tycker betraktas vi 
som aggressiva.

När jag tar upp något som inte passar in i det normala
säger man; ”Nej, så gör vi inte i Sverige”. Då blir man
plötsligt invandrare från att tidigare vara en del av det
hela.

De ville bara låta mig prata till punkt för att sedan inte
ta mina förslag på allvar.

Skulle man höja rösten blir folk jätterädda och det ska
man vara försiktig med för det leder bara till konflikt.
I kommunfullmäktige tror folk att jag bråkar trots att
jag bara debatterar. 

Den svenska mötestradition gör att många utrikesfödda
inte orkar vänta den tid som faktiskt krävs. 

I Sverige säger man inte ofta; ”Ja, ja jag förstår dig men
jag håller inte med dig, för att jag vet att jag har rätt”.

Man blir lite orolig när det kommer någon som höjer
rösten eller använder för mycket gester.



enligt vår uppfattning skulle all politisk verksamhet
vinna på att det skapas jämlika grupper som motvikt till
de slutna, hycklande och socialiserande.

I en jämlik grupp finns det ett äkta intresse av att del-
tagarna ska representera det mångkulturella land som
Sverige är idag. En sådan grupp bjuder in nya medlem-
mar och behandlar alla på lika villkor.

I en jämlik grupp finns inga utestängande strukturer
och ingen ambition att socialisera alla till en homogen
massa. Gruppen utvecklas genom att alla individers skil-
da upplevelser och erfarenheter tas tillvara. I en jämlik
grupp har alla rätt och möjlighet att få uppdrag som pas-
sar vars och ens kompetens. 

Den jämlika gruppen ger alla nya medlemmar den
hjälp och det stöd som de behöver för att känna sig säkra
– från att få ett politiskt uppdrag till att delta i formella
möten i beslutande församlingar.

Den dagen vi har jämlika grupper inom politiken
finns det goda möjligheter att utveckla politiska struktu-
rer som tillåter alla att bli och vara politiskt engagerade.

Den jämlika gruppen Om fokusgrupperna

Vår studie har gjorts genom
tolv fokusgrupper i Stockholm
Göteborg och Malmö kommu-
ner samt Stockholms läns lands-
ting, Västra Götalandsregionen
och Region Skåne.

Över 50 personer från 30
olika länder deltog. Som längst
har deltagarna bott i Sverige i
drygt 60 år, medan andra kom
under senare delen 1900-talet
och 2000-talets första år.
Många har kommit hit som
politiska flyktingar från länder
där de har saknat både möjlig-
het och rättighet att påverka.
Andra har flyttat hit av familje-
skäl eller för att få en bättre
möjlighet till arbete och för-
sörjning. Vissa har kommit till
Sverige som barn och andra har
kommit i vuxen ålder.

Varje samtal varade i en och
en halv timme och utgick från
tre breda frågeområden med
korta underfrågor.

För att peka på de strukturer
som utrikes födda människor
möter i sitt politiska engage-
mang har vi konstruerat tre
grupper – den slutna, den hyck-
lande och den socialiserande
gruppen. Gruppernas struktu-
rer återfinns inom all politisk
verksamhet.Fakta 

Mellan de allmänna valen 1998 och 2002 minskade det
totala antalet uppdrag med totalt 2000. Samma period
minskade det totala antalet förtroendevalda med 2300
personer.
Ungefär 42 200 personer har politiska uppdrag i kom-
muner. Ungefär 4600 personer har politiska uppdrag 
i landsting och regioner. 

Ur rapporten Det nya seklets förtroendevalda
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” Jag har aldrig tänkt på mig själv som invandrarpoli-
tiker. Men sedan jag började ta del av andras erfa-
renheter har det blivit en jättegrej. Idag blir jag

både arg och rädd när jag möter folk som säger att mina
upplevelser av politiskt arbete inte kan stämma. Många
som är födda utomlands känner sig kränkta och diskrimi-
nerade. Det är ett faktum som vi både måste respektera
och lyfta fram.

Ända tills nu har jag inte heller trott att det förekom-
mer några trakasserier inom politiken. Visst har jag lagt
märke till härskarteknikerna men jag har bara kopplat
dem till att jag är kvinna. De flesta ledande politiker är
äldre män och i början var det många som inte hälsade
utan bara tittade på mig som om jag hade kommit fel.
Idag inser jag att det kanske också berodde på att jag är
invandrare.

När jag kom till Malmö från Bagdad som treåring på
1960-talet var vi en del av samhället och inte några kons-
tiga typer som skulle tas om hand och läras upp. Det har
gett mig en positiv självbild som gör att jag klarar av situ-
ationen idag. 

Men samtidigt ser jag att många som inte har väntat
sig detta motstånd får en chock och hoppar av. Det är
katastrof att människor som kommer till Sverige och hop-
pas att få jobba för frihet möts av kränkningar.

Det värsta jag har råkat ut för hände när jag var 19 år
och fick jobb som städare i kommunen. Så fort jag kom
dit sa en kvinna: ”Men herregud, har de bara anställt
invandrare?” och ”Kan du någon svenska?” Jag svarade på
bästa skånska att jag hade bott i Sverige i nästan hela mitt
liv. Nästa dag sade jag upp mig.

För att en person ska lyckas räcker det inte med att
vara duktig. Det måste också finnas någon som släpper in
oss. För egen del blev jag blev tillfrågad om jag ville bli
gruppledare och jag är övertygad om att min storebror
blev handplockad till sitt nuvarande jobb som VD för
HSB i Malmö.

Nyligen fick skolminister Ibrahim Baylan frågan om

Birlikte

Yhdessä

Herkes

Todos
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Esabelle Reshdouni (mp), Botkyrka

när det var han bestämde sig för att göra politisk karriär.
En sådan fråga antyder mer än något annat att det är upp
till den enskilde att ta steget. Men Ibrahim Baylan är inte
minister bara på grund av sin kompetens. Någon gav
honom också chansen.

Folk frågar ibland om det spelar någon roll om det sit-
ter en invandrare eller en svensk i en nämnd. Men även
den frågan är förrädisk. Svarar man ja, säger man också
att det spelar roll ”därför att vi är annorlunda”.

Jag tror inte att svenskar i allmänhet är rasister men
de finns. 

Efter en artikel i Dagens Samhälle fick jag nyligen ett
anonymt brev där någon skriver att jag inte ska tala om
för svenskarna hur de ska vara. Där stod också att jag är
en ”jävla invandrare som ska åka tillbaka” och att jag
”kostar samhället en massa miljarder”.

Jag har fått sådana brev förr men det här var extra läs-

kigt eftersom tidningens läsare är kommunala tjänstemän
och politiker.

Det är inget konstigt i att människor med makt vill
behålla rätten att tolka verkligheten. Så har det alltid
varit. Män sitter där de gör därför att det finns en massa
mekanismer som gynnar dem. På samma sätt är det med
svenskar kontra oss som kommer från andra länder.

Jag vet inte hur det fungerar i andra kommuner men i
Botkyrka tycker ingen längre att det är konstigt med
invandrare i nämnderna. Jag tror också att de flesta vågar
fråga om det är något man inte förstår. 

Det händer också numera sällan att någon förlöjligar
ett namn eller sätter igång en lång diskussion om hur det
stavas eller uttalas.

Konstiga namn är konstiga, det är inte mer med det.

”Jag har aldrig tänkt 

på mig själv som 

invandrarpolitiker”

”



Tapaaminen

Toplanti

Juntos

Jokainen

Encuentro

Fakta
Andelen utrikes födda ledamöter i kom-
munfullmäktige har ökat från 3,9 procent
år 1982 till 6,5 procent år 2002. Andelen
utrikes födda i valbar ålder har under
samma period ökat från 8,8 till 13,5 
procent. Även andelen utrikesfödda 
ledamöter i landstingsfullmäktige har 
ökat under den senaste 20-årsperioden.

Ur rapporten Det nya seklets förtroendevalda

Fakta 
Ju högre andel av mandaten som social-
demokraterna, vänstern och miljöpartiet
har, desto högre andel utrikes födda åter-
finns bland de förtroendevalda.

Ur rapporten Det nya seklets förtroendevalda
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”… varför är det fint med 

en engelsk skola medan det är 

nästan otänkbart med en arabisk?”

– jag drömmer om att en dag slippa räkna huvuden och
upptäcka att det saknas invandrare och kvinnor på våra
politiska möten. Och om att slippa hitta på åtgärder för
att ändra på detta.

Det säger Carin Högstedt, vänsterpartistisk kommun-
politiker i Växjö.

– I min partigrupp har vi bestämt att det ska vara hälf-
ten kvinnor och hälften män och att andelen födda utom-
lands minst ska motsvara befolkningen i övrigt, säger
Carin Högstedt.

Så långt är allt rättvist, men när det gäller fördelning
av uppdrag blir bilden skevare. Liksom i många andra
kommuner har de flesta utrikes födda växjöpolitiker upp-
drag som ersättare.

– Jag skämdes när jag insåg det och har funderat en
hel del på vad det beror på, säger Carin Högstedt.

Utan att förringa att det är en politisk fälla för många
utrikes födda, vill hon ändå inte göra det till ett typiskt
invandrarproblem. Många vill börja som ersättare och
andra har inte tid att engagera sig mer. 

ett exempel är Afrah Kahin som är Carins egen
ersättare i kommunens jämställdhetskommitté.

– Förutom att hon är född i Somalia är hon en ensam-
stående mamma med fem barn och dessutom också ersät-
tare i fullmäktige. Just nu hinner hon inte mer, men frå-
gan är hur hon ska kunna komma vidare inom politiken.

Enligt Carin Högstedt finns det inga genvägar för att

Carin Högstedt (v), Växjö
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ändra balansen. För att lyckas krävs ödmjukhet och ett
hårt och målmedvetet arbete. 

– Vi politiker som redan är etablerade måste träffa
folk mitt i vardagen, ute i bostadsområden och på arbets-
platser. 

själv besöker hon araby, Växjös största miljonpro-
gramområde, minst en gång månaden. Inte för att hon
känner sig tvingad, utan för att hon trivs med det.

Sedan tiden som SFI-lärare har hon många personliga
vänner bland växjöbor från andra länder och den vänska-
pen har bland annat gett henne insikten att många som
är födda utomlands är politiskt intresserade. 

– För att göra det lättare för dem att börja arbeta poli-
tiskt kräver mitt parti inte att de ska bli medlemmar för
att få ett uppdrag.

När Carin är ute och pratar politik brukar hon istället
anteckna namn och telefonnummer till dem som visar
sig intresserade av någon särskild fråga. När det sedan
dyker upp ett ledigt uppdrag hör hon av sig.

ett annat sätt att ändra attityder är att utbilda. 
För några år sedan tog fullmäktige enhälligt initiativ

till en utbildning för alla kommunens anställda i jäm-
ställdhet, integration och barnkonventionen (JIB).

I februari 2 000 gick cirka 5 000 av kommunens 6 000
anställda på ett halvdagsseminarium om jämställdhet,
integration och barnkonventionen. Sedan dess har 37
specialutbildade handledare informerat och utbildat per-
sonal ute i förvaltningarna. Idag finns det också kom-
mittéer för vart och ett av de tre områdena. Varje kom-
mitté fungerar som en nämnd med nio plus nio leda-
möter.

– Målet är att alla anställda och förtroendevalda ska
vara medvetna om JIB-frågorna i sin dagliga verksamhet,
säger Carin som är övertygad om att man har nått en bra
bit på väg. 

Hon är också extra glad över att de tre kommittéerna
inte längre bemannas av enbart kvinnor, invandrare och
unga.

På senare tid har Carin Högstedt också upptäckt att

många nyrekryterade politiker inte längre tycker att det
politiska arbetet är roligt. 

– Det gäller många nya – oavsett ursprung. För att
partierna ska överleva måste vi göra arbetet lättare och
roligare. Idag glorifierar vi gärna uppdragen för att locka
folk, men för att behålla alla nya krafter måste vi
åtminstone ge dem en ordentlig utbildning och intro-
duktion i det politiska arbetet.

– Vi måste också våga tänka i nya banor, säger Carin
och nämner den ideologiska höger-vänster-skalan som
ett exempel.

– Trots att jag gärna ser mig själv som otraditionell
och nytänkande, störs jag av att det är svårt att placera in
människor från andra länder på en sådan skala. Men var-
för är det egentligen så viktigt? Och varför är det just
denna skala som ska gälla?, säger hon och konstaterar att
de flesta nog innerst inne är rädda för det som är främ-
mande.

– Det kan handla om konstiga namn eller konstiga
språk. Men varför är sorlet från många språk pittoreskt
på en piazza i Rom, medan samma sorl är ett problem
hemma i Araby? Och varför är det fint med en engelsk
skola medan det är nästan otänkbart med en arabisk?

Enligt Carin är många villkor inom politiken ”inte
kloka” och hon har flera idéer om hur arbetet kan göras
lättare – för alla. 

Ett exempel är att alla som har svårt att läsa borde få
kommunala handlingar inlästa. Eftersom en synskadad
ledamot i jämställdhetskommittén får det, vet hon att det
är praktiskt möjligt.

Alla skulle också vinna på att få sammanfattningar på
lätt svenska.

Däremot vill hon inte ända på mötesformerna.
– Allt måste vara korrekt, men visst skulle vi oftare

kunna gå laget runt istället för att den som vill prata
måste begära ordet. 

Vänsterpartiets kommunala grupp har också tagit
bort kravet på konsensus.

– Det betyder att var och en själv får stå för sin upp-
fattning och att vi inte röstar om några beslut. Det funge-
rar alldeles utmärkt – både i nämnder och i fullmäktige.
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Lite statistik
Källa: Det nya seklets förtroendevalda – om politikerantal och representativitet i kommuner och landsting 2003

ANDEL POLITIKER
Födelseland:
Sverige: 93%
Övriga: 7%

ANDEL BEFOLKNING
Födelseland:
Sverige: 90%
Övriga: 10%

7%

93% 90%

10%

Social representativitet bland kommunalt förtroendevalda

FÖDELSELAND, SIFFROR I PROCENT
Sverige 93,3 ■ Sverige 90,2 ■
Norden (utom Sverige) 2,9 ■ Norden (utom Sverige) 4,1 ■
EU (utom Norden) 0,8 ■ EU (utom Norden) 1,0 ■
Övr Europa, Sovjet 1,2 ■ Övr Europa, Sovjet 2,1 ■
Övriga världen 1,9 ■ Övriga världen 2,6 ■

Social representativitet bland kommunalt förtroendevalda från olika födelseländer

ANDEL POLITIKER ANDEL BEFOLKNING93,3% 90,2%
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ANDEL POLITIKER
Födelseland:
Sverige: 93%
Övriga: 7%

ANDEL BEFOLKNING
Födelseland:
Sverige: 89%
Övriga: 11%
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Social representativitet bland förtroendevalda 
från olika födelseländer i landsting och regioner

Andel utrikes födda i kommunala politiska organ
i procent
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Föräldrarna gav upp allt på en gång för att passa in
men mina otroligt tunna kulturella rötter har gett mig
ett enormt intresse av min kultur och mitt land.

Det är svårt att balansera två identiteter, två religioner,
två språk och två kulturer. Jag har lyckats, om än med
viss smärta, att hitta balansen och brobygget. Idag är
jag säker på vem jag är och på min identitet.

Jag kan många gånger tycka att allt är så gubbigt och
inte alls är anpassat till kvinnor.

Kan det bero på att jag är kvinna? Eller på den bild som
vissa människor har av en beslöjad kvinna; ”Oj, kan hon
prata också”.

I min nämnd är jag den enda som har utländsk bak-
grund. Därför har jag blivit ombud för hela invandrar-
gruppen. Vi har 164 nationer i världen och jag känner
bara till iranier, afghaner och kurder.

Ärligt talat så hatar jag ordet integration. Vem ska 
integrera vem? Jag tänker aldrig invandrare och 
svenskar utan ser alla som invånare.

Det finns anledning att vara mer rädd för de strukturer
som finns i politiken än för Sverigedemokraterna. Hos
Sverigedemokraterna finns en öppen rasism, som går att
bemöta, men de dolda strukturerna i politiken är myck-
et svårare att råda över.
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Andel utrikes födda i politiska organ inom landsting 
och regioner i procent
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Ge alla nya politiker en gedigen utbildning.

Ge alla nya politiker en ordlista med de uttryck och begrepp som används i det politiska arbetet.

Utveckla olika former av medborgardialog för att utveckla den politiska processen.

Låt frågan gå laget runt istället för att den som vill prata begär ordet.

Utbilda alla politiker i mänskliga rättigheter som till exempel jämställdhet och integration.

Inrätta en nämnd eller beredning som arbetar med mänskliga rättigheter. 

Tips och idéer 

Gör en åtgärdsplan för jämlikhet.

Gör en åtgärdsplan mot rasism och diskriminering.

Följ upp dem som lämnar politiken och gör orsakerna synliga.

Lägg politiska möten på dagtid.

Sammanfatta kommunala handlingar på lätt svenska.
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Dekor eller deltagare
– finns det plats för alla i politiken?

”Ärligt talat så hatar jag ordet integration. Vem ska integrera vem? 
Jag tänker aldrig invandrare och svenskar utan ser alla som invånare.” 

Så säger en av de drygt femtio förtroendevalda som diskuterat sina upp-
levelser i tolv fokusgrupper. Alla är födda utanför Sverige. I denna skrift
presenteras deras syn på sitt arbete i politiska församlingar.

I skriften redovisas också olika typer av grupper inom politiken, hur
och varför dessa stöter bort utlandsfödda. Ibland medvetet, ibland omed-
vetet. Skriften hjälper dig att upptäcka hur din egen grupp fungerar.

Vi presenterar också idéer och förslag till lösningar.
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