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Utanförskapets tysta motstånd  
 
 ‘Politiskt passiva invandrare’ som problematisk problembild* 
 

Magnus Dahlstedt 
 

Skam. Skam och självförakt. Äckel. När folk uppskattar mig är det trots min hudfärg. När de ogil-
lar mig, påpekar de att det inte har med min hudfärg att göra. Vad jag än gör är jag fången i denna 
infernaliska cirkel.  

Frantz Fanon, 1997: 113  
 

Inom ”apatin” ryms en hel underhavsvärld av förnekanden, utelämnanden, undvikanden, av saker 
som glöms bort, kringgås, undvikes, förtigs – en värld lika varierad och färgglad som en tropisk 
undervattensbädd.1   

Nina Eliasoph, 1998: 255  
 
Inledning 
 
Åtskilliga tecken tyder på att svensk demokrati idag karaktäriseras av djupt förankrade och 
etniskt marginaliserande drag (Dahlstedt, 2000b, 2001), drag som även präglar andra väster-
ländska samhällen (Silverman, 1992; Solomos & Back, 1995). Helt uppenbart föreligger i oli-
ka avseenden påtagliga skiktningar och ojämlikheter i makt och inflytande mellan infödda och 
personer med utländsk bakgrund. Den politiska representationen för personer med utländsk 
bakgrund är över lag svag i svenska beslutsfattande organ (Bäck & Soininen, 1996). Under 
1999 utgjorde de utrikes födda drygt 11 procent av den totala svenska befolkningen (SCB, 
1999a).2 Under 1998 var andelen utrikes födda ledamöter i kommunfullmäktige och lands-
tingsfullmäktige ungefär hälften av den siffran, 5,4 respektive 5,7 procent (SCB, 1999b). Re-
presentationen av utrikes födda är vidare betydligt lägre i mer prestigefyllda organ, exempel-
vis i kommunstyrelsen (3,1 procent) än i mindre prestigefyllda organ, exempelvis i kommun-
delsnämnder (12,7 procent) (Svenska kommunförbundet & Landstingsförbundet, 2000).  

Flera studier pekar på att dessa klyftor har ökat markant under nittiotalet. Sedan mitten av 
sjuttiotalet har exempelvis valdeltagandet minskat successivt bland utländska medborgare. 
Vid valet 1976 var det 60 procent av de röstberättigade utländska medborgarna som röstade. 
Vid 1998 års val var röstandet i kommunalvalen bland utländska medborgare nere i rekordlå-
ga 35 procent. I ett bidrag till Demokratiutredningen betecknar statsvetarna Jan Teorell och 
Anders Westholm det de kallar ‘invandrarnas politiska utanförskap’ som ‘vår tids mest dra-
matiska förändring av den politiska jämlikheten i Sverige’ (Teorell & Westholm, 1999: 42).  

Hur skall då detta uppenbara utanförskap egentligen tolkas? I fokus för denna artikel står 
frågan om demokrati och etnicitet och då särskilt den schablonbild som utmålar ‘invandraren’ 
som i allmänhet misstroende, alienerad, icke informerad och politiskt passiv. Utanförskapet 
förefaller idag vara ett odiskutabelt faktum, men är den kompakta problembild som vanligtvis 
målas upp adekvat? Eller är den kanske i sig en del i den utestängning som den avser att skild-
ra? 
 
Problembilden av ‘politiskt passiva invandrare’ 
 
Redan vid det förra sekelskiftet beskrev W.E.B. Du Bois i sin numera klassiska The Souls of 
Black Folk (1969) hur den amerikanska omgivningen i all välvilja ständigt frågade honom, 
som afroamerikansk man, ‘hur det känns att vara ett problem’. I omgivningens ögon var han 
nämligen självklart ett ‘problem’. Du Bois’ idag drygt sekelgamla iakttagelser fångar dessvär-
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re mycket av den vardag som en stor del av den mångetniska befolkningen i dagens Sverige, 
de så kallade ‘invandrarna’, dagligen tampas med. En tillskriven tillhörighet som ‘invandrare’ 
är i många avseenden ett stigma som många lever med och tvingas ‘hantera’.  

Även om det svenska debattklimatet i frågor om integration, etniska relationer och rasism 
har förändrats under senare år, så tycks svensk media fortfarande hålla fast vid en förhållan-
devis ensidig fokusering på olika slags ‘problem’ och ‘brister’ hos ‘invandrare’. I diskussio-
nen om etnicitet och demokrati har ‘invandraren’ i regel betraktats som alienerad, oinforme-
rad och politiskt passiv, som traditionsbunden och rent av odemokratiskt sinnad.  

Två dagar innan valet 1998 ägnade exempelvis Svenska Dagbladet en helsida åt frågan om 
segregation. I ett reportage diskuterades förutsättningar för en fungerande demokrati i ett om-
råde som Hjällbo i Göteborg, med dess mångetniska befolkning, ett av landets, som det heter i 
ingressen, ‘förslummade, segregerade förorter’ (SvD, 98/09/18). Fokus i artikeln förlades till 
‘invandrarnas’ bristande språkkunskaper. Dessa sades vara en starkt bidragande orsak till po-
litisk marginalisering bland ‘invandrare’. I artikeln skrev man bland annat: ‘Språkförbistring-
en kan vara en förklaring till att politikerna drar sig för att komma till Hjällbo. För att deras 
agitation ska gå hem krävs ett gemensamt språk, gemensamma referensramar’.  

Väldokumenterade klyftor i makt och inflytande beskrevs som ett ‘gigantiskt pedagogiskt 
problem’, både ‘[f]ör politikerna – och demokratin’. I artikelns slutvinjett berättade journalis-
ten i följande ordalag om ett möte med några ‘invandrarkvinnor’ i Hjällbo.  
 

Svensk TV tittar de inte på. De tar in libanesiska eller kurdiska TV-sändningar via parabol istället. 
En av kvinnorna lyckas pränta sitt namn med blockbokstäver. En annan skriver sitt namn med ara-
biska bokstäver – men bara förnamnet. Dessa kvinnors röst väger förstås lika tungt som alla andras 
i valet. Men demokrati förutsätter aktiva medborgare som är kapabla att ifrågasätta makten och be-
gripa komplicerade ekonomiska resonemang. 

Hur ska det gå med demokratin i områden som Hjällbo?  
 
Artikeln speglar en vanlig uppfattning i svensk samhällsdebatt, nämligen uppfattningen om 
‘invandraren’ som i allmänhet alienerad, oinformerad och ‘politiskt passiv’. Bristfälliga 
språkkunskaper blir i artikeln, liksom i många andra sammanhang, till överordnad förklar-
ingsgrund och stora delar av befolkningen klumpas samman till en homogen grupp; som om 
de vore en grupp nyanlända analfabeter. ‘Invandraren’ tycks i denna stereotypa bild hellre vil-
ja fördriva sin tid med, för att ta ett exempel, kurdiska TV-sändningar än att integrera sig i det 
svenska samhället. Argumentet förkunnar att det är ‘deras’ bristande kunskaper, ambitioner 
och engagemang som utgör det ‘demokratiska problemet’, snarare än majoritetssamhällets 
bemötande.  

Problembilden ‘politiskt passiva invandrare’ är i flera avseenden problematisk, för att inte 
säga missvisande. Framställningen eller representationen av ‘invandrare’ som ‘problem’ in-
begriper ett fundamentalt ‘representationsproblem’ (Grillo, 1985). Många av de som porträtte-
ras som cyniska och passiva har i själva verket tvingats fly sina forna hemländer just på grund 
av att de varit ‘politiskt aktiva’. Problembilden måste själv problematiseras.  

Samtal med medlemmar av lokala invandrarföreningar visar att det bakom förhållningssätt 
som vanligtvis betecknas som ‘politikerförakt’ finns en skarp kritik av den politiska situatio-
nen och villkoren för politiskt deltagande i Sverige.3 Alienation och minskat valdeltagande är 
relaterade till grundläggande marginaliseringsskapande processer i det svenska samhället. 
Utanförskap föder alltid olika motståndsstrategier, i det offentliga såväl som i det tysta. Olika 
former av misstro kan, betraktat i ett bredare sammanhang och vid närmare eftertanke, förstås 
som uttryck för ett ‘tyst motstånd’ mot utanförskap, marginalisering och stigmatisering. Det 
förefaller vara mera motiverat att kritiskt uppmärksamma marginaliserande processer än att 
ensidigt fixera sig vid de yttringar som dessa processer tar sig.   

 



 3

Marginalisering och stigmatisering  
 
På senare tid har statsvetenskapen allt oftare kritiserats för sin snäva syn på ‘politik’.4 I svensk 
statsvetenskap dominerar fortfarande den traditionella syn på politik som underförstår politik 
som en separat samhällssfär, skild från kultur, ekonomi och så vidare. Politik blir därmed sy-
nonymt med stat och formell beslutspraxis och politiskt deltagande med politiskt deltagande 
kanaliserat genom de former som diverse officiella institutioner inramar.  

Ett bredare perspektiv måste anläggas på frågan om politik och politiskt deltagande. I nå-
gon mening kan fördelning av makt i alla dess former ses som politik. Joan Cocks pekar på 
något viktigt när hon hävdar att,  

 
eftersom social makt inte kan avgränsas till relationen mellan medborgare och stat, kan politisk teo-
ri inte enbart inrikta sig på vad som i Väst traditionellt har betraktats som ‘politik’, utan den måste 
dessutom inrikta sig på dimensioner av makt och motstånd såsom byråkrati, arbetsdelning, hudfärg 
och kön.  

[Cocks, 1989: 15]  
 

Cocks förespråkar ett närmande mellan politisk teori och kulturteori. ‘När dominans och mot-
stånd verkar genom att inrista betydelser i den mänskliga kroppen, vilket ju är fallet med både 
ras och kön, måste en politisk teori därtill väsentligen vara en kulturteori’ (Cocks, 1989: 15). 
Kultur avspeglar maktrelationer i samhället (Willis, 1981). En stor del av uppmärksamheten 
inom kulturteori, och då inte minst vad som har kommit att betecknas som Cultural Studies, 
riktas mot kulturella krafter som såväl befäster som motstår olika former av maktobalans. I 
fokus hamnar ‘kampen om mening’ (Nelson, 1996). Eftersom samhälleliga konflikter utspelas 
inom kulturen är, menar man, kulturella praktiker i sig politiska.  

Frågor om inflytande, ‘politikerförakt’ och minskat röstande bland personer med utländsk 
bakgrund låter sig svårligen förstås annat än genom anläggandet av ett brett analytiskt per-
spektiv. Makt, vanmakt och motstånd är nämligen sammansatta problemkomplex där flera 
processer, ekonomiska, sociala och politiska, samspelar, längs flera dimensioner, däribland 
etnicitet, klass och kön. Ett perspektiv på marginalisering är ett sätt att fånga detta samspel.  

Marginalisering rör de praktiker som fördelar ekonomiska, sociala, kulturella och politiska 
former av kapital runtom i samhället (Bourdieu, et al. 1999). Marginalisering är de symbolis-
ka och materiella praktiker som gör att bestämda delar av befolkningen förs ut i samhällets 
marginaler och endast får tillgång till begränsade resurser, livs- och karriärmöjligheter (Sved-
berg, 1995). Marginalisering kan för en enskild medborgare bland annat betyda att bli bestu-
len på sitt mänskliga värde, få sin handlingsfrihet inskränkt samt att uppleva maktlöshet (Hä-
renstam & Wiklund, 1999). Samtliga dessa praktiker samverkar i sammansatta sociala proces-
ser. Marginalisering fungerar dessutom genom flera dimensioner, som sagt främst i form av 
klass, kön och etnicitet, vilka inte kan isoleras från varandra. Ingen determinerar heller de öv-
riga.  

Marginalisering betyder att man som medborgare blir bestulen på sitt människovärde. Vis-
sa grupper i samhället tenderar att pekas ut och stigmatiseras. Marginaliseringens symboliska 
dimensioner fungerar genom stigma (Goffman, 1972). Stigmatisering förknippar allt från 
geografiska områden, grupper och individer till institutioner med negativa egenskaper och so-
ciala ‘problem’, exempelvis kriminalitet, fysisk osäkerhet, drogberoende och allmänt förfall. 
Områden med hög koncentration av personer med utländsk bakgrund betecknas enligt mot-
svarande logik som exempelvis ‘invandrartäta förorter’, ‘förortsghetton’ eller ‘socialt utsatta 
områden’, som problematiska i sig och ‘avvikande’ från resten av samhället (Bunar, 2001). 
Marginaliserade invånare stämplas, enligt samma logik, som i grunden passiva, missanpassa-
de och beroende av socialbidrag. De marginaliserade beskylls själva för sin marginaliserade 
position. 
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Rasifiering och ‘invandrare’ som ‘problem’ 
 
I senare års rasismforskning har det påpekats att en tidigare öppen och biologiskt förankrad 
rasism allt mer har ersatts av en mer subtil och kulturorienterad rasism.5 Rasismen i dagens li-
berala demokratier menar man har naturaliserats så att den vanligen undgår kritisk reflektion. 
Den process som det här handlar om kan benämnas som rasifiering.6 Rasifiering består, enligt 
Margaret Wetherell och Jonathan Potter, av de praktiker som på olika sätt bidrar till att ‘kate-
gorisera, fördela och diskriminera särskilda befolkningsgrupper…’ (Wetherell & Potter, 1992: 
70). Genom markörer som hudfärg, religion, kultur och språk både framställs och bemöts vis-
sa grupper i samhället som ‘avvikande’ från majoritetssamhället. De blir till ett stigma: de 
Andra. Motsvarande symboliska och materiella praktiker kan anta många olika skepnader.  

De Andra stämplas som ‘problem’, till exempel genom att deras ‘främmande kulturer’ i sig 
skulle leda till ‘kulturkrockar’, sociala konflikter och andra slags problem (Grillo, 1985). En-
ligt en vanlig tankegång är det främst bristande språkkunskaper som gör det svårt för ‘invand-
rare’ att anpassas till eller integreras i det svenska samhället.  

Rasifiering framställer de Andra som genuint ‘kulturella’, uppbundna i en ‘kultur’ som är 
både homogen och statisk (Wetherell & Potter, 1992). Det leder lätt till problematisering av 
de Andra. Ett exempel är det synsätt som tar fasta på det tillstånd ‘i’ eller ‘mellan två kulturer’ 
som framför allt så kallade ‘andra generationens invandrare’ sägs befinna sig i. Detta tillstånd 
utgör, menar man, i sig ett destruktivt socialt vakuum med rotlöshet, identitetskris och osä-
kerhet som sina kanske mest framträdande kännetecken.  

Det är sedan länge känt att brottslighet tenderar att associeras med de Andras ‘bakgrund’, 
snarare än med sociala och ekonomiska bakgrundsfaktorer (Estrada, 1999). I flera aktuella 
debatter görs på så sätt en direkt koppling mellan kriminalitet och ‘kulturell bakgrund’. Van-
ligt förekommande i kriminalreportage är till exempel att mer eller mindre tydligt uppge för-
övarens ‘kulturella tillhörighet’.  

En tragisk händelse inträffade i Stockholmsförorten Rissne i januari 2000. En grupp unga 
män med ‘invandrarbakgrund’ förgrep sig sexuellt på en ung ‘svensk’ kvinna. Händelsen drog 
igång en omfattande diskussion om etnicitet, sexualitet och kriminalitet. Bilden av ‘invand-
rarkillen’ kopplades samman med bilden av en aggressiv, kvinnoförnedrande manlighet, inte 
sällan riktad mot ‘svenska’ tjejer. Dagens Nyheter skrev, på tal om vad som så småningom 
kom att kallas ‘Rissnevåldtäkten’, att ‘deras [invandrarkillarnas] förakt för svenska tjejer har 
sin grund i mötet mellan den svenska kulturen och de starkt patriarkaliska kulturerna runt 
Medelhavet’ (DN, 00/03/03). En rasifierad bild av ‘invandrarkillen’ som ‘av naturen’ patriar-
kal och dominant har sin självklara motsvarighet i en bild av ‘invandrarkvinnan’ som passiv 
och underordnad (Ålund, 1991). Samtidigt som de Andra framställs som traditionsbundna och 
patriarkala framstår de övriga, ‘svenskarna’, som jämställda och överlägsna. 

I anslutning till denna debatt har flera tidningar ägnat särskilda artikelserier åt att skildra en 
hård förortstillvaro, präglad av ungdomsgäng, droger, kriminalitet och så vidare. Även om det 
inte alltid görs explicit är det ändå ‘invandrarkillen’ som i många fall pekas ut. ‘Det onormala 
har blivit normalt’, lyder rubriken till en artikel i Dagens Nyheter om, som det står i ingressen, 
‘en värld där samhällets normer lösts upp’ (DN, 01/02/21). Samhällets ‘goda’ krafter mobili-
seras mot de ‘onda’. ‘Vi’, vad som underförstås normala och moraliskt anständiga, separeras 
från de ‘onormala’ och, vad texten gör gällande, kriminella Andra.  

I samma anda ägnade Expressen nyligen en artikelserie åt temat ‘Ung, kriminell och före-
bild i förorten’. Artikelserien är ett högst talande exempel på hur journalister skapar ‘förorten’ 
som mytisk och ‘annorlunda’ plats i samhällets utkanter. Den första artikeln i Expressen-
serien inleddes med orden: ‘För många ungdomar i storstädernas förorter gäller andra lagar än 
dem som samhället har satt upp. Sverige har fått getton’ (Expressen, 01/03/10). En annan av 
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Expressen-artiklarna för osökt tankarna till forna tiders koloniala myter om den vilda och lag-
lösa ‘djungeln’, någonstans långt bortom den ‘civiliserade’ världen. Rubriken lyder: ‘Verklig-
heten är värre än filmen’ (Expressen, 01/03/12). Artikelserien stigmatiserar inte bara ‘föror-
ten’ utan även dess befolkning.   
 
Med andras ögon 
 
Stigmatiserande bilder som dessa kan tränga djupt in i den marginaliserades egen självförstå-
else (Bourdieu, 1977). Den marginaliserade kan på så sätt komma att intala sig själv att han 
eller hon faktiskt är misslyckad. Paulo Freire (1972) har talat om den förståelsehorisont som 
detta slags självförnekelse skapar som en ‘tystnadens kultur’, där medborgare i regel saknar 
tillit och självtilltro och där deras främsta livsluft består av hopplöshet och apati.  

Stigmatisering inverkar starkt på den enskildes rörelsefrihet i samhället. Omgivande män-
niskor och offentliga institutioner bemöter dem på sätt som bekräftar stigmatiserande före-
ställningar, samtidigt som de marginaliserade också själva handlar i relation till det som om-
givningen förväntar sig av dem.7 Ett stigmatiserat bostadsområde och dess ‘dåliga rykte’ kan 
göra det svårt för dess invånare att bli kallade till intervju om de söker arbete utanför bostads-
området. Samma sak gäller för ‘främmande’ för- och efternamn. Journalisters i regel onyanse-
rade sätt att beskriva ‘verkligheten’ i förorten riskerar att försätta de som utsätts för stigmati-
seringen i en negativ självuppfattning och att, på sikt, ytterligare befästa deras position i sam-
hällets marginaler. 
 
Tystnadens röster 
 
Vanmakt, maktlöshet och tystnad brukar ses som några av marginaliseringens främsta känne-
tecken. En ekonomiskt, socialt och på andra sätt ‘marginell’ position i samhället medför ofta 
både faktiska svårigheter att bestämma över det egna livet och upplevelser av att vara åsido-
satt och att inte bli lyssnad till. ‘Man har ingen makt att påverka. Man har sedan tidigare erfa-
renheter av att vara tyst, rädd och maktlös’ (Härenstam & Wiklund, 1999: 119). En domine-
rande känsla kan här vara att det ‘inte är någon idé’ att tillsammans med andra, i samma situa-
tion som en själv, höja sin röst och resa krav på sociala förändringar (Eliasoph, 1998).  

Denna situation medför att marginaliserade tenderar att splittras och att ‘gruppens med-
lemmar inte stödjer varandra, kanske rent av motarbetar varandra’ (Mathiesen, 1982: 76). Det 
gör samtidigt att marginaliserade har svårt få ‘sina’ problem och frågeställningar uppmärk-
sammade på den offentliga dagordningen. Offentliga institutioner behandlar vanligtvis margi-
naliserade enligt den typ av stigmatiserande föreställningar om dem som florerar runtom i 
samhället. De beslut som fattas reflekterar därför sällan just deras utan mer välorganiserade 
och överordnade gruppers intressen och perspektiv (Young, 2000).  

Enligt en vanlig uppfattning skulle de marginaliserades ‘tystnad’ vara ett slags ‘resultat av 
och en symbol för passivitet och maktlöshet: de som förvägrats talets gåva kan inte uttrycka 
sina erfarenheter och kan därmed inte heller påverka sina liv eller historien’ (Gal, 1991: 175). 
En cynisk inställning till makthavare, politiska partier och politiska institutioner relateras i 
detta sammanhang ofta till passivitet, apati och uppgivenhet (Bhavnani, 1990). Passivitet och 
apati bland ‘invandrare’ relateras i sin tur vanligen till bristande kunskaper om det svenska 
samhället och i det svenska språket samt till ‘kulturkrockar’ och bristande ‘kulturkompetens’.  

Det är däremot, av flera skäl, tveksamt att på detta sätt försöka ange en definitiv natur hos 
ett ‘passivt subjekt’ (Dahlstedt, 2000b). ‘När vi idag säger att någon är underkuvad, passiv, 
beroende eller apatisk mäter vi’, kan först och främst konstateras, ‘denna person mot ett nor-
mativt medborgarskapsideal’ (Cruikshank, 1999: 24). Sökandet efter en sådan natur iscensät-
ter en slags maktutövning, där människor rangordnas och sorteras in i olika fack (Rose, 1999). 
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För att anföra ett exempel: De argument som gör gällande att det hos marginaliserade succes-
sivt utvecklas en specifik ‘underklass’- eller ‘fattigdomskultur’, genomsyrad av passivitet, 
apati och inskränkthet, har inte sällan utnyttjats av krafter som stävar efter att peka ut och yt-
terligare exploatera de marginaliserade.8  

Det är dock allt för ensidigt att enbart se till den tystnad som är förknippat med marginali-
sering och utanförskap. Tystnaden är blott ett av de flera ansikten som kännetecknar de mar-
ginaliserades politiska liv. De marginaliserades situation präglas varken av total passivitet el-
ler total apati. Deras eventuella tystnad behöver inte alls betyda förtryck, maktlöshet och alie-
nation. I de marginaliserades vardagsliv kan apati mycket väl tänkas samsas med motstånd 
och självförnekelse med stolthet.9 Tystnad kan tjäna som strategiskt motstånd mot överordna-
de grupper och intressen (Gal, 1991).  

Marginalisering innebär många gånger att man tvingas kämpa för att ‘övertyga sig själv 
och sin omgivning’ om att ens samhälleliga position beror på ‘samhällets organisering och 
inte för att man brister i styrka och vilja’ (Härenstam, et al. 1999: 18). Det implicerar att mar-
ginaliserade i allra högsta grad kan vara ‘aktiva’. I själva verket såväl motstår som bidrar de 
till sin egen underordning. Det gäller inte minst för de ‘invandrarkvinnor’ som ofta framställs 
som både passiva och underordnade.10 De marginaliserades motstånd tar sig däremot sällan 
kollektivt organiserade former, utan det bedrivs oftare bortom offentlighetens ljus. Det för i 
regel en mer undanskymd tillvaro, som ‘tysta’ former av motstånd.  
 
Politik som korruption 
 
I en artikel hävdar en rad debattörer, däribland etnologen Karl-Olov Arnstberg och Bengt Gö-
ransson, socialdemokrat och tidigare ordförande för Demokratiutredningen, följande: ‘det po-
litiska samtalet medborgare emellan tycks i hög grad ha dött ut’ (Arnstberg, et al. 2001). Det 
är idag många iakttagare av svensk demokrati som på motsvarande sätt hävdar att vi i Sverige 
allt mer rör oss mot det politiska läge som bland andra Nina Eliasoph beskriver i sin studie av 
amerikansk politisk apati, Avoiding Politics (1998).  

I ett bidrag till Demokratiutredningen konstaterar exempelvis statsvetarna Martin Bennulf 
och Per Hedberg att den i Sverige tidigare så starkt förankrade föreställningen om röstandet 
som en medborgerlig plikt allt mer håller på att urholkas. ‘Väljare känner inte längre att det är 
en plikt att rösta, och de som har de minsta incitamenten att göra så avstår därför’ (Bennulf & 
Hedberg, 1999: 122). Eliasoph (1998) beskriver en i USA dominerande politiskt hållning som 
är starkt präglad av skepsis, apati och tystnad. I offentliga sammanhang blir, skriver hon, poli-
tiskt engagemang och politisk diskussion snarast synonymt med att vara besvärlig och pin-
sam. Oftast möts dessa försök till seriös politisk diskussion med tystnad. Hon konstaterar att 
offentlighet och politik bland medborgarna i regel förknippas med till synes eviga strider mel-
lan organiserade egenintressen, med korruption och systematisk kortsiktighet. Varför befatta 
sig med dessa, inom politiken föga glamourösa inslag, när man istället kan diskutera något 
mer betydelsefullt, exempelvis countrymusik?  
 
‘Alla politiker är värsta lögnarna’: Misstro som ‘tyst motstånd’ 
 
För ett par år sedan besökte jag en lokal invandrarförening i Rinkeby. Föreningen hör till en 
av de mest väletablerade i området. Vi var ett tiotal män som satt kring ett av borden i före-
ningslokalen. Jag frågade männen om de röstade i det förra valet. Någon av männen nickade. 
En berättade att han röstat på vänsterpartiet. Flera skrattade. Ingen av de närvarande verkade 
vara särskilt intresserad av att diskutera partipolitik. ‘Vad sysslar du med?’, frågade en av 
männen mig en bit in i samtalet. ‘Vill du bli politiker?’ ‘Nej, nej’, svarade jag något överras-
kad. ‘Jag har inget med dem att göra’. Hans därpå följande kommentar fångade på ett träffan-
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de sätt kärnan i den misstro som flera av männen uttryckte under samtalets gång: ‘Nej, alla 
politiker är värsta lögnarna’.  

Flertalet av samtalsdeltagarna skulle förmodligen kunna falla in i den kategori som statsve-
taren Tommy Möller i sin bok Politikens meningslöshet (2000) benämner ‘cyniska nerifrån-
föraktare’. Denna typ av medborgare, skriver Möller, ‘känner utanförskap, och upplever sig 
vara socialt och politiskt marginaliserad’ (s. 177). Samtalen vittnade om en utbredd känsla av 
utanförskap i det svenska samhället, av att vara bortglömd och att inte bli hörd eller tagen på 
allvar. Det var i samtalen uppenbart att det stigma som deltagarnas ‘bakgrund’ innebär är nå-
got de hela tiden tvingas ‘hantera’.  

Jag har utifrån samtalen svårt att se att ‘det politiska samtalet medborgare emellan’ skulle 
ha ‘dött ut’ (Arnstberg, et al. 2001). Ingen av de jag intervjuade visade några tecken på att de 
skulle vara helt ‘apolitiska’. Det syntes mig vara svårt att placera in dem i entydiga kategorier 
som ‘apatiska’, ‘cyniska’ eller ‘realistiska’. Det skulle inte minst riskera att vidmakthålla de 
stereotypa uppfattningar som framställer ‘invandraren’ som alienerad, passiv och odemokra-
tisk. Samtalen visade i själva verket hur stigmatiserade vidtar en rad strategier för att ‘hantera’ 
sitt stigma, för att motstå realiteter av diskriminering och berättelser som pekar ut och fram-
ställer dem som ‘problem’ (jfr Bhavnani, 1990; Bunar, 2001). Denna trend av motstånd ut-
trycktes delvis i form av misstro mot politik och politiker.  

Flera av föreningsmedlemmarna var öppet kritiska mot vad de under valrörelser har upp-
fattat som ett billigt politiskt spel, ett slags politiskt show biz (Dahlstedt, 1999). ‘Politiker’ be-
skrivs i olika sammanhang som några som mest kommer och visar upp sig inför kommande 
val, låter pressen ta några bilder för att därefter lämna ‘fältet’. Några vanliga omdömen om 
‘politiker’ lyder: ‘De avger ändå bara en massa fina löften’ eller ‘De fiskar bara röster’. I vissa 
fall kan också icke-röstandet, framgick det i samtalen, vara uttryck för en öppen motvilja mot 
att rösta, en motvilja som följer logiken: ‘Varför skulle jag stödja ett system som stänger mig 
ute?’ (Dahlstedt, 2000a).  

En återkommande idé är att ‘inget händer’ i svensk politik. ‘Politiker’ talar, sådan är tan-
ken, men det är inte så mycket som händer, rent konkret. Samtalsdeltagarna visade i vissa fall 
upp en stark besvikelse över den politiska utvecklingen i Sverige. Några berättade till exem-
pel att de bott i Rinkeby i tjugo år utan att ens vara i närheten av ett ‘riktigt arbete’. De har 
inte kunnat urskilja några reella förändringar av sina levnadsvillkor. ‘Jag har bott här i tjugo 
år. Jag har inte sett någonting. Ingenting’, berättar en av föreningsmedlemmarna i Rinkeby. 
Levnadsförhållandena ser mer eller mindre likadana ut, oavsett om det är moderaterna eller 
socialdemokraterna som styr.  

Kopplad till idén att ‘inget händer’ är i flera fall uppfattningen att det tycks bli allt svårare 
att urskilja tydliga politiska alternativ. ‘Alla partier är ju lika!’, är det flera föreningsmedlem-
mar som konstaterar (Dahlstedt, 2000a). Varför skulle man då engagera sig genom att till ex-
empel rösta? Slutsatsen att ‘partierna är lika’ bör mer ses som en rimlig analys än som en 
missuppfattning. ‘‘Cynism’ förutsätter någon slags politisk analys och, således, en viss nivå 
av intresse’, betonar nämligen Kum-Kum Bhavnani, ‘även om resultatet av en sådan cynism 
må vara att individen väljer att inte rösta’ (Bhavnani, 1990: 12).  

Ett sådant politiskt förhållningssätt betecknas vanligen som ‘politikerförakt’. Bakom detta 
förhållningssätt kan vi skönja en stundtals skarp kritik av den politiska situationen i Sverige. 
Om vi ser denna misstro mot politik och politiker i ett bredare sammanhang av utanförskap 
och stigmatisering kan den förstås som uttryck för ett komplext motstånd mot dessa (miss)för-
hållanden. Vi riskerar däremot att osynliggöra en stor del av motståndet om vi anammar en 
allt för snäv syn på politik.  

Det är mot denna bakgrund angeläget att ta fasta på människors vardagliga erfarenheter i 
bredare sociala frågor (Bhavnani, 1990). Ett samtal om vardagliga erfarenheter som jag hade 
med ett flertal medlemmar i en somalisk kvinnoförening uppmärksammar att kritiska iaktta-
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gelser av svensk demokrati också förekommer bland de som i offentliga sammanhang ofta 
porträtteras som hörande till de allra mest passiva och underordnade.  
 
‘Vi blir aldrig svenskar’: Kritik mot utestängning 
 
Flera av medlemmarna menar att det största problemet fortfarande är att de som somaliska 
kvinnor inte tillåts närma sig det svenska samhället. Deras erfarenheter pekar på hur det kan 
vara att definieras och att sorteras ut från samhällets mittfålla. Det finns, menade kvinnorna, i 
det omgivande samhället otaliga förväntningar på dem som somaliska kvinnor. ‘En av de vik-
tigaste frågorna om makt och maktlöshet för somaliska kvinnor’, skriver Sara Jonsdotter, ‘är 
den i Sverige rådande stereotypen av dem, som somalier och som muslimska kvinnor’, en ste-
reotyp som fogar in dem i en grovt tillyxad mall ‘som förtryckta, hjälplösa och bidragsbero-
ende barnavlare’ (Jonsdotter, 1999: 27). Detta är en mall som kvinnorna tvingas konfrontera 
och som de försöker kränga sig ur i sitt dagliga leverne. 

Samtalet bestod mestadels av berättelser om hur det svenska samhället i en rad olika sam-
manhang förvägrat kvinnorna inträde och acceptans; på arbetsplatsen, på dagis, i skolan, på 
arbetsförmedlingen. Det huvudsakliga ansvaret för att samhället skall bli mer ‘integrerat’ 
måste med anledning av detta, betonar de, ligga på det svenska majoritetssamhället, inte på 
dem som ‘invandrare’. En av kvinnorna säger angående sina erfarenheter från svensk skola:  
 

Vi har bott här i elva år, en del tio, en del fyra, och vi är svenska medborgare. Men de säger fortfa-
rande att vi är invandrare, att vi kom nu till Sverige. ‘Har du läst sfi?’, börjar de. Va? Jag har bott i 
Sverige i tio år, men jag är fortfarande invandrare! (…) Det gör ont! Vi kan inte göra någonting 
med det här samhället! Det är svenskarna: De måste göra någonting!  

 
Omgivningens självklara bemötande av henne, som om det var igår hon kom till Sverige, vi-
sar på den praxis som dagligen fogar in olika delar av befolkningen i bestämda mallar. Frasen 
‘De måste göra någonting’ kanske kan uppfattas som tecken på uppgivenhet och passivitet, 
men den kan likaväl ses som en medveten strategi baserad på erfarenhet och analys av hur det 
svenska samhället de facto fungerar. Den alienation som meningen ‘Vi kan inte göra någon-
ting med det här samhället!’ pekar på, är inte detsamma som passivitet och den är långt ifrån 
obefogad.  

En av kvinnorna berättade om en specifik upplevelse som hon nyligen haft i skolan, där 
hon kände sig kränkt och misstänkliggjord av såväl läraren som av de ‘svenska’ eleverna.  
 

Amal: Jag läser på undersköterskeutbildningen. Min lärare har berättat att sjukomen TBC, tu-
berkulos, att det är invandrare som är orsaken. Hon kollade på mig och alla i hela klassen kollade 
på mig [skratt].  

Magnus: Det är ditt fel… 
Fatima: Är det du som har tagit med dig det? 
Amal: Det är invandrare, men hur? Varför bara invandrare? Varför inte européer, som bor här, 

nära?  
Sara: Alla reser… 
Amal: Om du skall åka till Saudiarabien måste man göra TBC-test, precis som här i Sverige. 

Men man säger: ‘Det är invandrare, de har…’ [skratt].  
Sara: Och särskilt vi som kommer från Afrika. Vi blir aldrig svenskar, även om vi har bott fem-

tio år i Sverige. Men varför?  
 
Ordväxlingen behandlade frågor och incidenter som kvinnorna tidigare talat om, vilket fram-
för allt gjorde att de hade fått en viss distans till allvaret i det hela. De kunde därför skratta åt 
alltsammans. Under ytan fanns däremot fortfarande starka känslor av att ha sårats som männi-
ska. Amal kände sig skamsen och utpekad, som en ‘avvikare’ i förhållande till de ‘normala’ 
studenterna. En av kvinnorna, Sara, undrade över varför det är afrikaner som pekas ut och inte 
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européer. Deras hudfärg tycks döma kvinnorna till ett evigt utpekande i det svenska samhället. 
De förefaller ha svårt att helt kunna undfly sin ‘avvikande’ bakgrund.11  

I en annan sekvens säger Amal sig tillhöra en ‘kultur’ som ‘inte passar’ i det svenska sam-
hället. Hon intar en starkt ambivalent hållning inför sig själv. Amal inser, för att anknyta till 
Erving Goffmans (1972) betraktelsesätt rörande den stigmatiserades självbild, å ena sidan att 
hon är ‘fullt normal’ och att hon borde tolereras som en jämlik samhällsmedborgare, men å 
andra sidan framtvingar omvärlden och dess ‘bedömningsmönster’ att hon samtidigt upplever 
att hon ‘faktiskt inte riktigt svarar mot vad som krävs’ av henne (s. 16). Som förklaringsgrund 
till detta uppfattar hon sin tillhörighet som innesluten i en kultur som faktiskt är ‘avvikande’. 

Hon känner sig ‘främmande’ för det svenska samhället samtidigt som hon menar att ‘hen-
nes kultur’ och därmed hon själv på olika sätt stängs ute från det svenska samhället. I en se-
kvens säger hon: ‘Problemet är att vi vill, men vi kan inte komma in. Vi försöker, försöker 
och försöker, och så säger de att ”Invandrare, de vill inte komma in i samhället”. Vi försöker, 
men de vill inte!’ Samhället är, menar hon, organiserat på ett sätt som inte ser till just hennes 
behov och intressen. Hon är orättfärdigt utestängd. Den avgörande frågan är varför varken 
‘hennes kultur’ eller hon själv tillåts passa in i det svenska samhället. Hon har själv ett möjligt 
svar på den frågan, men samtidigt är hon så starkt präglad av de röster som talar om för henne 
att hon är avvikande att hon till slut också känner sig själv som avvikande.  
 
Bakgårdens politik 
 
Marginalisering innebär vanligen att människor utsätts för bilder som stigmatiserar och pekar 
ut dem. Bland åtskilliga föreningsmedlemmar fanns dock ett stundtals starkt motstånd mot 
tendenser till att ensidigt ‘beskylla offret’ och ‘kulturalisera’ sociala problem. Flera kritiska 
uttalanden kan ses som försök till att skapa en motbild gentemot bilden av ‘invandraren’ som 
‘av naturen’ passiv, apatisk, oinformerad och missanpassad, försök till att återvinna makten 
att definiera sig själv. Detta motstånd relateras ofta till aktuella fall i massmedia eftersom man 
i regel känner sig utpekade av medias sensationslystna och generaliserande berättelser.  

Människor ‘på fältet’ uttrycker ofta det cyniska betraktelsesätt på politik som Eliasoph 
(1998) funnit i sin studie. Åtskilliga av de som kontaktades för intervju menade vid en första 
telefonkontakt att de inte hade någonting att tillföra, eftersom de, enligt vad de kunde bedöma, 
inte är så ‘insatta i politik’. Flera menade undflyende att jag borde kontakta någon som är mer 
‘insatt i politik’. Flera tackade nej till att delta i samtal med anledning av att de ansåg att del-
tagandet ändå inte skulle ha någon betydelse. ‘Det är ju ändå ingen som lyssnar på en som 
mig’. När flera av dem senare deltog i ett samtal var det däremot kring just politiska frågor 
som samtalet kretsade. Deltagarna kände vanligtvis varandra och situationen öppnade upp för 
en djuplodande diskussion kring en rad allmänna frågor. Flera ursäktade sig däremot för att de 
inte hade några politiska synpunkter att komma med.  

Detta pekar uppenbart på olika föreställningar om ‘politik’. Eftersom de flesta associerade 
politik med partipolitik, pajkastning, brutna löften och kortsiktighet, framstod politik i regel 
som något tråkigt och svårbegripligt, som något man inte bryr sig om att vara särskilt ‘insatt 
i’. Det är inget man gärna identifierar sig med (jfr Bhavnani, 1990). Inte sällan framträdde i 
samtalen en mer eller mindre entydig polarisering mellan ‘vi’ och ‘de’; å ena sidan ‘vi invand-
rare’, ‘vi här nere’, ‘vi här utanför’, å andra sidan ‘svenskarna’, ‘makthavarna’, ‘de där uppe’.  

Tommy Möller (2000) har funnit en liknande ‘vi-och-dom’-mentalitet i sin studie om miss-
tro i svensk demokrati. Möller är dock noga med att skilja på olika slags misstro. Han skiljer 
på ‘cynisk’ och ‘skeptisk’ misstro och menar att skillnader mellan dessa typer av misstro i allt 
väsentligt kan ‘spåras i individernas kognitiva scheman – det handlar om graden av öppenhet 
inför information och intryck av politik och politiker’ (s. 23). Möller hävdar att den ‘vi-och-
dom’-mentalitet som tycks förekomma hos de misstroende har ‘sin grund i att politikerna 
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misslyckats med att förklara de premisser de verkar under…’ (s. 123). Gentemot detta sätt att 
förklara misstro, med hänvisning till den enskilde individens ‘psyke’ eller till politikers ‘pe-
dagogiska problem’, menar jag att det är viktigt att ta fasta på att det i hög grad kan finnas 
välgrundade skäl till att som ‘invandrare’ vara cynisk till svensk politik.  

Samtidigt som åtskilliga intervjuade helt ville ta avstånd från politik i meningen valrörelser 
och partipolitik var det många som hade högst insiktsfulla synpunkter på politik i meningen 
vardagliga erfarenheter av till exempel rasism och diskriminering. Många gjorde i det avseen-
det välgrundade och sofistikerade analyser av den rådande politiska situationen i Sverige. 
Dessa erfarenheter visade sig också vara av betydelse för deras hållning till politik i mer for-
mell mening. Misstro kan avspegla ett ‘tyst motstånd’. Logiken i denna misstro är följande. 
Politiker ses som ytterst ansvariga för det utanförskap man tvingas leva under. Om de inte 
konkret verkar göra något åt detta utanförskap är de inte heller värda något förtroende. Miss-
tron uttrycker däremot inte en utpräglad och självgenererande ‘fattigdomskultur’, skild från 
materiella och sociala villkor. Utanförskap verkar inte i sig passiviserande, i den meningen att 
det gör marginaliserade okunniga, inskränkta, lata och så vidare.12 Misstron uttrycker snarare 
erfarenheter genererade av en social situation präglad av utanförskap, av att bli utpekad och 
ställd vid sidan av.  

Det ‘tysta motståndet’ är en komplex hållning. Det finns i samtalen flera paradoxer och 
motstridiga budskap. I samtalen finns förvisso flera tecken på hur föreningsmedlemmar öppet 
motstår den rasifiering och utestängning som är en realitet i det svenska samhället. Flera ex-
empel tyder samtidigt på hur man successivt utvecklar en negativ självuppfattning. Marginali-
serade riktar visserligen ‘i det tysta’ en många gånger välgrundad kritik mot olika (miss)-
förhållanden i det svenska samhället, men kritiken begränsas också av de ramar som en eta-
blerad samtalsordning sätter upp. Emellanåt uppstår situationer där motstånd och medvetenhet 
samsas med uppgivenhet och självförnekelse. Det betyder att utanförskapet och de erfarenhe-
ter som det genererar bär på apati såväl som på motstånd. Misstro och apati bland ‘invandra-
re’ är en betydligt mer mångdimensionell och dubbeltydig fråga än vad man normalt uppfattar 
det hela som.  
 
Demokratin: Ihålig och utmanad? 
 
Trots att man på senare år, på såväl nationell och regional som på kommunal och lokal nivå,  
har formulerat åtskilliga integrationspolitiska idéprogram och vidtagit en rad integrationsbe-
främjande åtgärder,13 är det flera rapporter som pekar på fortsatt försämrade levnadsvillkor 
och skärpt polarisering runtom i landets ‘invandrartäta’ och ‘socialt utsatta’ miljöer. Nyligen 
visade exempelvis en rapport från Stockholms stads integrationsförvaltning (Bäckström & 
Forsell, 2001) på en tydlig tendens till växande klyftor mellan olika bostadsområden i staden. 
Mauricio Rojas (2001), före detta moderat programskrivare, talar om att ‘[e]tt nytt klassam-
hälle håller på att ta form inför våra ögon, ett samhälle som kväver drömmar och kränker 
mångas värdighet, ett delat samhälle där makt och möjligheter står kontra vanmakt och social 
desperation’.  

Utanförskap föder bland de drabbade en rad strategier för att bryta eller ‘hantera’ denna 
sociala situation. Det motstånd som utanförskapet genererar kan ta sig utåtriktade och organi-
serade former, exempelvis genom sociala rörelser, aktionsgrupper och protestaktioner, såväl 
som genom ‘tysta’ och oorganiserade former. Man kan tala om motstånd på olika nivåer och 
med olika konsekvenser. Det är inte alltid motstånd kanaliseras inom givna ramar för delta-
gande och inflytande. Det gör att motstånd många gånger blir osynligt eller betraktas som ut-
tryck för en ‘apolitisk’ hållning (Bhavnani, 1990). Misstro och icke-röstande kan vara några 
uttryck för ett ‘tyst’ och oorganiserat motstånd. Svartjobb, gängbildning och ungdomskultur 
är andra företeelser som kan bära på inslag av motstånd mot livsvillkor i samhällets marginal. 
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Det är långt ifrån alltid som dessa former av motstånd utmanar rådande maktordning. I vissa 
fall vidmakthåller de utanförskapet, snarare än utmanar det. Medias beskrivningar av margi-
naliserades olika reaktioner på sin ‘marginella’ position kan exempelvis underblåsa allmänna, 
stereotypa bilder av de Andra som ‘problem’; som kriminellt belastade, stökiga, överdrivet 
‘macho’.  

Spelreglerna i dagens liberala demokratier är ‘officiellt färgblinda och universella’ (McLa-
ren, 1997: 248), men de utgår från en särskild normalbild av ‘medborgaren’. Medborgaren är i 
denna normalbild medelklass, i övre medelåldern, man, tillhörande majoritetsbefolkningen 
och heterosexuell. De delar av befolkningen som faller utanför dessa ramar betraktas som mer 
eller mindre ‘avvikande’ och de tvingas på något sätt förhålla sig till sin avvikelse. ‘Invandra-
re’ bemöts i omgivningens ögon än idag som ‘problem’ i det svenska samhället, på motsva-
rande sätt som W.E.B. Du Bois (1969) för ett drygt sekel sedan beskrev förhållandena i den 
amerikanska södern. De tankesätt som framställer den ‘icke-deltagande’ som ‘passiv’ tenderar 
att stämpla icke-deltagandet som avvikande och problematiskt, för att inte säga patologiskt 
och odemokratiskt (Dahlstedt, 2000b). 

De mönster av utanförskap och ‘tyst motstånd’ som här beskrivits ställer rådande demokra-
ti inför flera utmaningar. De pekar framför allt på att vi i diskussionen om tillståndet i dagens 
mångetniska demokrati i högre utsträckning bör vända våra blickar mot vad som händer i 
samhällets centrum, snarare än i dess periferi (Dahlstedt, 2001). Det är en avgörande politisk 
utmaning att uppmärksamma de marginaliserande processer som verkar i den samtida libera-
la demokratin, snarare än att på ett ytligt plan uppehålla sig vid omedelbara yttringar av dessa 
processer.  

Idag behövs det, mot bakgrund av de mönster av utanförskap och ‘tyst motstånd’ som här 
beskrivits, alternativa perspektiv på demokrati, perspektiv som, till skillnad från det nyliberala 
systemskifte som förespråkas av Mauricio Rojas och andra debattörer på den ideologiska hö-
gerkanten, tar sikte på en radikal jämlikhet, baserad på såväl klass som på kön och etnicitet. 
Det är i detta perspektiv angeläget att beakta dels de generella mekanismer av marginalisering 
som försätter delar av befolkningen i en ‘marginell’ position, dels de mekanismer av margina-
lisering som inbegriper etniskt utestängande drag.  

Vad som betecknas som cynism, apati och icke-deltagande utgör inte i sig något ‘hot mot 
demokratin’. Det verkligt avgörande är snarare det faktum att förhärskande principer för poli-
tik och demokrati inte förmår garantera samtliga medborgare reella möjligheter att påverka 
sina egna levnadsvillkor eller samhällsutvecklingen i stort. Utmaningen för rörelser i kamp för 
demokrati och mänskliga rättigheter är att lämna rum för röster och intressen som marginali-
serats och utestängts från det ‘offentliga samtalet’ och som därigenom synliggör de vardagliga 
villkor och det ‘tysta motstånd’ som här uppmärksammats. Utmaningen för sådana rörelser är 
att formera breda konstellationer som förmår gripa in i, för att använda Slavoj Zizeks (2001) 
formulering, ‘den existerande maktens koordinatsystem’, dess marginaliserande och rasifie-
rande logiker.  
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Noter 
                                                           
* Jag vill rikta ett stort tack till alla de som läst och kommenterat tidigare utkast till denna artikel; Aleksandra 
Ålund, Lars-Göran Karlsson, Rune Johansson, Anna Bredström, Erik Olsson och, inte minst, Ingemar Lindberg.  
1 Alla översättningar av citat till svenska är författarens egna.  
2 Med ‘utrikes född’ avses de delar av befolkningen som är födda utrikes och som invandrat till Sverige. Beteck-
ningen ‘personer med utländsk bakgrund’ betecknar de delar av befolkningen som själva har invandrat såväl som 
de som har minst en förälder som har invandrat till landet (se Ds. 1999: 48). I de fall beteckningen invandrare fö-
rekommer, används den för att beteckna ett mer vardagligt sätt att dela in befolkningen i vi och dem, svenskar 
och invandrare. Begreppet sätts då inom citationstecken, för att markera det problematiska i att oreflekterat dela 
in befolkningen i definitiva kategorier med givna essenser.  
3 Materialet består av ett antal fokusgruppsamtal med föreningsmedlemmar från Stockholm, Göteborg, Malmö 
och Umeå, där majoriteten av deltagarna utgörs av män med utomeuropeisk bakgrund (främst Mellanöstern, La-
tinamerika och Nordafrika). Deltagarnas namn är i texten fingerade. Se vidare Dahlstedt (2000a). 
4 Se bland annat kritiken hos Cruikshank (1999) och Rose (1999). 
5 Se till exempel Gilroy (1987), Silverman (1992), Wetherell & Potter (1992), Fanon (1997), McLaren (1997). 
6 Begreppet rasifiering (racialisation) myntades ursprungligen av sociologen Robert Miles (1989).  
7 Jämför Foucault (1988), Rose (1999) och Skeggs (1999).  
8 Så har skett bland annat genom att man ensidigt har fokuserat på det moraliskt förkastliga i marginaliserades 
‘kultur’, snarare än på omgivande villkor och strukturer. Det har i denna anda framställts som om det vore ett 
självständigt val att till exempel inte arbeta utan istället ‘leva på bidrag’. Marginalisering ingår däremot, måste vi 
konstatera, i en samhällsstruktur av beroendeförhållanden. Det betyder att vissa hamnar i samhällets marginaler 
mer på grund av samhällsstrukturens funktionssätt än på grund av deras personliga brister och oförmågor (Sved-
berg, 1995). Vissa gruppers överordnade samhällsposition är följaktligen intimt förbunden med de underordnade 
och marginaliserades.  
9 Jämför Bhavnani (1990), Eliasoph (1998) och Skeggs (1999). 
10 Jämför Ålund (1991) och Skeggs (1999).  
11 Precis som Frantz Fanon (1997) en gång noterade (se citatet i inledningen av denna artikel).  
12 Mauricio Rojas är en av de som i Sverige har framfört idéer som på flera punkter liknar tesen om ‘fattigdoms-
kultur’. Han har till exempel menat att ‘inga bidrag i världen kan parera den andliga utarmning som ett liv i be-
roende och underordning medför’ (Rojas, 1995: 37).  
13 Se bland andra Dahlstedt (1998) och Bunar (2001).  


