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Förord 

Boken ingår i ett projekt om sociala förändringsprocesser 
bland jugoslaviska invandrare i Danmark och Sverige. 

Fil dr Aleksandra Ålund är ansvarig ledare för projektet 
"Migration och sociala förändringsprocesser", vilket ursprung
ligen avsåg uppföljning av integration och återvändande av 
några jugoslaviska invandrargrupper i Sverige. Projektet är 
samfinansierat av Riksbankens Jubileumsfond och Humanis
tisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. 

Mag.art. Carl-Ulrik Schierup är ansvarig ledare för projek
tet: Integration och reintegration av jugoslaviska arbetsmi
granter i Skandinavien. Projektet samfinansieras av DANIDA 
och Statens samfundsvidenskablige forskningsråd. I ett tidigt 
skede insåg vi likheterna i de vetenskapliga problemformule
ringarna och värdet av en sammanslagning och ett jämförande 
skandinaviskt perspektiv. 

Aleksandra Ålund Carl-Ulrik Schierup 
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Inledning 

Sedan några år tillbaka pågår ett samarbete mellan C-U Schie
rup och A Ålund vilka, inom ramarna för ett gemensamt pro
jekt, studerar några grupper av jugoslaviska invandrare i Dan
mark och Sverige, deras integration i Skandinavien och planer 
för återvändande till hemlandet. 

Följande rapport är en del av ett material där vi med utgångs
punkt i olika frågeställningar söker besvara frågor avseende 
migration och förändringsprocesser hos jugoslaviska invand
rare. Den centrala frågan som här diskuteras gäller relationer
na mellan migration, etnicitet och klass. 

Vilka element bär upp etnicitet i invandrarsammanhang och 
vilka bidrar till dess förändring? Erfarenheter från USA, med 
historisk och vetenskaplig källrikedom, pekar på betydelsen av 
makt- och resursfördelning för etniciteternas utveckling och 
livskraft. Klassposition, social mobilitet, invandrargruppens 
status på den samhälleliga makt- och välfärdsskalan är väsent
liga element för förståelsen av integrationsprocessen, dess fa
ser och yttringar bland olika invandrargrupper. Dessa struktu
rella element måste i varje enskilt invandringsland och för 
varje enskild invandrargrupp kompletteras med kulturella ele
ment. Här ingår den socio-kulturella bakgrunden och innebör
den av etnisk identitet. 

Mot bakgrund av dessa strukturella och kulturella etnicite
tens beståndsdelar, diskuteras här, varför vissa invandrargrup
per vidmakthåller etnicitet som "skyddsmur" visavi det omgi
vande samhället och varför andra snabbare öppnar sig för 
kommunikation med och närmande till invandringssamhället. 

Många fler frågor kan resas avseende relationen mellan et
nicitet och migration. Etnicitet är en betydelsefull kategori för 
analys av migrationsprocessen eftersom den, som en dynamisk 
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och dialektisk process betonar en speciell typ av gruppintegra
tion. Denna integration är komplex eftersom den inbegriper 
flertalet mekanismer bakom grupp bildningar. Vid sidan om 
klass, som kan vara en underliggande motor i processen, fram
hävs de kulturella förtecknen som etnicitetens explicita ut
tryck. De kulturella aspekterna leder tankarna till andra me
kanismer för uppkomsten av sociala gruppbildningar i indu
striella samhällen vid sidan av klasser. Dit hör bl a intimitet 
och social närhet vilka uppnås genom förståelse av de gemen
samma kulturella koderna. Uppkomsten av gruppbildningar, 
vilka bygger på denna grundval återspeglar också reaktionen 
på massamhällets anonymitet och möjligen en oförmåga (hos 
invandrare) att i andra sociala sammanhang tillfredsställa des
sa behov. 

Etniciteten som ram för grupp bildningar implicerar också ett 
behov av integritet kring den egna plattformen som minorite
terna - i den politiska scenens periferi - inte har i andra 
socio-politiska sammanhang. Olika anpassningsstrategier i in
vandringsländerna pekar slutligen på samband mellan det so
cio-kulturella bagaget och varierande mötande villkor. Etnici
teten blir då uttryck för en relation mellan kulturell och struk
turell integration och den variation av möjligheter som uppstår 
i olika historiska sammanhang. Dessa tankar söker vi relatera 
till Sverige som invandringsland. 

I den svenska invandrardebatten är man numera allmänt 
överens om att invandrare skall ha rätt till sin egen kulturella 
utveckling och att samhället skall utvecklas i riktning mot 
kulturpluralism. 

Erfarenheterna från USA visar på att man inte lyckats åstad
komma en så kallad smältdegel med den tidigare förda assimi
leringsideologin. Man har i Sverige också förkastat en strävan 
efter assimilering som invandrarpolitiskt mål. Den amerikans
ka debatten visar dels att assimilationsprocessen har många 
bottnar och dels att förekomsten av kulturell mångfald kan 
vara uttryck för bristande jämställdhet snarare än för en valfri 
kulturell pluralism. 

I syfte att komma åt förutsättningarna för en valfri kulturell 
pluralism diskuterar vi i den här boken innebörden av assimi
lationsprocessen utifrån erfarenheterna i USA. Detta betyder 
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naturligtvis inte att vi pläderar för en återgång till assimila
tionspolitik. Med assimilationsbegreppet ( = likdaning, sam
mansmältning) i fokus vill vi snarare diskutera betingelserna 
för samverkan och ömsesidigt närmande mellan invandrare och 
det svenska samhället. 

I begreppet assimilation ryms dels strukturell assimilation, 
dvs socialt närmande mellan invandrare och infödda, när det 
exempelvis gäller tillgång på välfärdsresurser. Dessutom rym
mer begreppet kulturell assimilation, dvs kulturellt närmande 
mellan gruppernas beteende och värdeorientering, vanligen be
nämnt ackulturation. 

De amerikanska erfarenheterna visar att trots att ackultura
tionen stigit så har den strukturella assimilationen uteblivit i 
en rad avseenden, vilket ofta tvingat fram en ofrivillig kulturell 
"ö-bildning". Etniciteternas fortsatta livskraft, orsaker till och 
följderna av detta för den amerikanska kulturella mångfalden, 
tar vi upp till diskussion i kapitel 2. 

I Sverige har vi en liknande tendens vad beträffar relationen 
mellan strukturell och kulturell assimilation: Delad arbets
marknad mellan invandrare och svenskar leder till att kulturell 
tillhörighet ofta sammanfaller med ställning på arbetsmarkna
den (grekiska städare, finska sjukvårdare m m). Privata kon
takter begränsas i regel till den egna gruppen. Den strukturella 
pluralismen i samhället växer - och invandrarna blir mer och 
mer olika de infödda åtminstone vad beträffar arbetslösheten 
och "andra generationens" situation. Samtidigt ökar den kul
turella homogeniseringen (likhet) - "försvenskningen", åt
minstone hos den "andra generationen" oavsett strävan efter 
kulturell pluralism. De blir så att säga mera lika "kulturellt" 
och mera olika (och ojämlika) "strukturellt". I Sverige hörs 
fortfarande röster om hotet från "smygassimilering" och det är 
därför på tiden att vi benar ut skillnaderna mellan och följder
na av strukturell och kulturell assimilation. 

Konsekvenserna av den skisserade utvecklingen kan betyda 
en fortsatt etniskt indelad arbetsmarknad mellan invandrare 
och infödda också för kommande generationer, där kulturell 
mångfald snarare blir uttryck för strukturellt tvång än fria val. 

Innebörden av dessa processer tas upp i kapitel 3 och 4 där 
den europeiska och den svenska utvecklingen diskuteras. Olika 
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perspektiv på etnicitetens betydelse, kulturell och politisk ut
veckling begrundas här i syfte att diskutera olika vägar för 
närmande mellan invandrare och infödda och möjligheterna 
för bättre överensstämmelse med målsättningen att skapa sam
verkan och en frivilligt baserad kulturell pluralism. 

Invandrarnas särställning, som socio-kulturella grupper med 
motsättningsfyllda bindningar till både hemländer och invand
ringsländer, samt följderna av denna situation för olika anpass
ningsstrategier, tas upp i kapitel 1. 
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1 Skyddsmurar 

Etniska anpassningsstrategier är uttryck för samspelet mellan 
krafterna "bakifrån" och "framifrån" i invandrarnas totala si
tuation. De sätt på vilka olika grupper av invandrare uppfattar 
och upplever detta samspel leder till variation av anpassnings
strategier i olika invandrarsammanhang. 

Krafter som verkar "bakifrån" är först och främst uttryckta 
genom materiell bindning med hemlandet genom att invandra
re faktiskt förbereder sig för att återvändanda, genom hus byg
ge, jordinköp, säsongarbete på gården på sommaren, sökande 
efter arbete· i städerna eller på landsbygden. Dessutom finns 
sociala nätverk och relationer, vilka ständigt upprättas eller 
förnyas med personer och institutioner från hemlandet och 
med invandrare i samma situation, i syfte att förvalta, genom
föra och överhuvudtaget möjliggöra återvändandet. 

Utöver materiella bindningar, som innebär att man hela ti
den har kvar ena foten i hemlandet - är det också den ideolo
giska bindningen som verkar "bakifrån". Bevakningen av det 
sociala och politiska livet, tillsammans med socialisationen av 
andra generationen, sker ofta i hemlandet för vissa grupper av 
invandrare. Därtill kommer också det faktum att hemlandet 
"övervakar" genom sina officiella representanter, och andra 
"förlängda armar", invandrarnas ideologibildande samman
hang och förstärker kontakterna och orienteringen mot hem
landet. 

Krafter som verkar "framifrån" är kopplade till invandrar
nas positioner i invandringsländernas makthierarki. Invand
rarnas underläge, i objektiv och subjektiv mening leder till 
olika former av försvar. Detta försvar kan betecknas som 
"skyddsmurar". 

Skyddsmurar är ett samlingsbegrepp för olika förhållnings-
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sätt till omvärlden, som grupper av invandrare utvecklar i syfte 
att markera och försvara sina intressen. Skyddsmurar kan 
betyda inkapsling och förstärkning av olika former av traditio
nellt beteende baserat på utveckling i hemlandet förankrade 
värdestrukturer. De kan också innebära en plattform för kom
munikation utåt och för en organiserad protest mot otillfreds
ställande villkor i invandringslandet. 

Skyddsmurarnas funktioner 

Underläget gentemot omvärlden i invandringsländerna kan le
da till olika former av försvar. Skyddsmurarna byggs dels som 
identitetsbevarande anpassningsstrategier, när invandrare 
konfronteras med krav från en främmande kultur, dels som 
protest och försvar mot diskriminering och rasism. 

Inom skyddsmurarna kan det också skapas förutsättningar 
för enskilda och grupper att i den egna kretsen utveckla större 
kompetens i statushöjande syfte. Häri ligger skyddsmurarnas 
offensiva funktion. Skyddsmurar har följaktligen ett flertal 
olika funktioner. Men tudelningen defensiv-offensiv är inte 
detsamma som sluten och öppen. Kommunikation och barriä
rer kan rymmas i båda avseenden. Skyddet mot omvärlden kan 
framhäva den interna dynamiken - kommunikation inom 
gruppen - och leda till en öppning för kontakter med både 
invandringslandet och hemlandet. Den kollektiva offensiva 
funktionen kan också uttrycka sig med en "gränsdragning", en 
kulturell barriär mot "utgrupper". 

De kommunikativa aspekterna i skyddsmurarna uttrycks på 
olika sätt: dels avseende planering och genomförande av åter
vändandet, dels organisering och bearbetning av situationen i 
invandringsländerna. Dessutom kan de· ses som en trygghets
faktor, som "ramar" inom vilka individuell och socio-kulturell 
identitetsutveckling pågår. Här pågår följaktligen social fost
ran för en ändamålsenligare erövring av kunskaper vilka öpp
nar portarna mot det yttre samhället. Samtidigt krävs just 
"muren" för att ett kollektivt statushöjande skall bli till en 
"studs" över (subjektiva och objektiva) gränsdragningar mel
lan invandrargrupper och storsamhället. En kombination av 
invandrargruppernas socio-kulturella bagage och de varieran-
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de förhållningssätten som invandringssamhället utvecklat och 
praktiserar mot olika grupper av invandrare, leder till olika 
skyddsmurar. Skyddsmurarna uttrycker följaktligen olika möj
ligheter att bearbeta verkligheten hos olika grupper av invand
rare. 

Skyddsmurarna som förändringsprocesser 

I en tidigare diskussion (Ålund 1978) har vi samlat oss kring 
följden av en ahistorisk syn på migranten och migrationspro
cessen. Här vill vi däremot lyfta fram innebörden av samspelet 
mellan gårdagen och nutiden i invandrarnas liv, med hänsyn 
till de bearbetningsstrategier invandrare utvecklar. Det rör sig 
om det sätt på vilket invandrare förstår och använder sig av sin 
forntid, sitt kulturella arv och sin socialhistoria, i syfte att 
bearbeta den upplevda och uppfattade nutiden. Nutiden är 
alltså inget absolut begrepp vare sig objektivt, eller från den 
enskildes perspektiv. Utifrån varierande, objektiva förutsätt
ningar utvecklas olika personliga (i olika invandrargrupper 
förankrade) förståelsebilder och konkreta upplevelser av nuti
den. Samtliga dessa subjektiva sammanhang är fyllda av spe
cifika kultur-historiska förråd, där olika sociala "bearbetnings
verktyg" står till förfogande som invandrarnas sociala resur
ser. Historiska erfarenheter skiftar i olika grupper efter deras 
varierande, kulturella bagage och används idag, här och nu, 
som resurs för anpassningsstrategier. 

Invandrare bearbetar sin samtid utifrån sina historiska för
utsättningar, möjligheter och begränsningar. Alla människor 
etablerar sin gruppidentitet i sin uppväxtmiljö i inre och yttre 
mening och förankrar sig i sin socio-kulturella gemenskap med 
dess gruppspecifika förhållningssätt. Att känna igen och iden
tifiera gruppmedlemmar, är identitetsgrundande kriterier, vil
ka anförs i nästan samtliga kulturdefinitioner. Överföringen 
av dessa kriterier till nästkommande generationer eller i grup
pen upptagna, nya medlemmar är också viktiga processer. Här 
ingår också kollektiva bearbetningar av verkligheten, där män
niskor som aktiva agenter handlar och förändrar sin "kultur", 
sig själva och sina relationer till varandra. I samband med 
denna bearbetning av verkligheten blir nu frågan intressant: 
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Hur sker detta egentligen? 
Hur förhåller sig "gårdagen" med dess materiella, sociala och 

kulturella grundval till "nutiden" såsom dess determinant, i 
invandrarnas bearbetningsstrategier? Hur hänger dessa två 
tidsdimensioner samman? Jag har tidigare hävdat att invand
rarnas sociokulturella bakgrund är avgörande för förståelse av 
invandrarnas aktuella förändringsprocesser. (Ålund 1978.) 
Detta menar jag fortfarande men vill här införa vissa förtydli
ganden. Det är i viss mening nutidens villkor som är avgörande 
för hur invandrarna kommer att använda sig av sin kulturella 
bakgrund. 

Historien och det kulturella bagaget är inte givna en gång för 
alla. "Gårdagen" bearbetas selektivt, genom dagens "kulturfil
ter". Invandrargruppen tillämpar sin historia, sitt erfarenhets
förråd, dvs sin kultur, i en anpassad och förändrad "form" som 
det bäst passar sig i den aktuella situationen. 

I ett annat sammanhang har vi tagit upp diskussionen om 
den "deformerade traditionalismen" (Ålund och Schierup 
1981). Vi visade där hur vissa invandrargrupper (valaker från 
östra Serbien exempelvis) använder vissa av "traditionella" 
sammanhållningsceremonier (bröllop, dop m m) och symboler 
för framsteg (hus, traktorer, gulddukater mm) för att förhöja 
nuvarande invandrarstatus och få till stånd en aktiv förankring 
i gruppen. En höjd social status i hembygden ger lön för slitet 
i invandringsländerna. Den egna gruppen blir en referensram 
för bekräftelse av denna resning både i invandringsländerna 
och i hemlandet. I dessa, i migrantvillkoren förankrade sociala 
förändringsprocesser ingår strategier vilka både syftar till in
tegration i invandringsländerna och återvändande. Dessa stra
tegier syftar följaktligen till att förbättra framtiden oavsett om 
det gäller att stanna eller att återvända. 

Med en dubbel och samtidig förankring i både utvandrings
och invandringsländerna formas migranternas totala "sociala 
fält" vilket leder till uppkomsten av migrantkulturen. Invand
rare preciserar i varje enskilt socio-kulturellt sammanhang sitt 
eget kulturella bagage, anpassat till nutidsvillkoren och som 
mall för olika "invandrarkulturer". 

Migranten handlar nu genom att i sin historiska situation i 
dag införa olika kopplingar mellan "gårdagen" och "framti-
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den". Dessa kopplingar utgör skyddsmurar i migrantgrupper
nas liv med de olika öppningar till gårdagen och framtiden som 
nutiden bygger in. Skyddsmurarna blir därför vai·ierande till 
uttryck. 

Skyddsmurar och organisering au "inuandrarkultur" 

Trots att skyddsmurarna oftast märks och identifieras hos et· 
niska grupper och organisationer, såsom deras gränsdragning 
utåt, "inramar" dessa "murar" flera andra aspekter än de etnis
ka. I fallet med jugoslaviska organisationer i Sverige har vi 
under årens lopp iakttagit hur dessa avgränsas organisato· 
riskt. Dessa "insnävningsaspekter" går mot regionala och lo· 
kala helheter där etnicitet kan - men INTE måste - utgöra 
grunderna för organisering. Den lokala gemenskapen, andan 
bakom uppkomsten av en organiserad grupp, har sina rötter i 
den likhet som invandrare känner i sin situation. Den kan 
lättast förmedlas i en krets som vuxit fram mot bakgrund av 
gemensam förståelse av migrantsituationen, och den dithöran· 
de interna begriplighet. Den lokala gruppen är den innersta 
cellen av migranternas sociala nätverk. Den ramar in familjen, 
släkt och grannar i en "förståelsesfär" med en intimitet som 
inte kan uppfattas av eller förmedlas till andra lokala grupper 
eller andra större grupper utanför. På basis av denna kärna 
utvecklas relationer till andra grupper, främst dem som ligger 
kulturellt närmare och också dem som är regionalt och natio
nellt längre bort. Detta sker inom ramarna för den interna 
begripligheten, så långt förståelsesfären sträcker sig. Olika 
sociala grupper kan då föras samman i ett nät av relationer 
baserade på social likhet och med gemensam förståelse och 
intresse som grund för en etnisk organisering. 

Till följd av olika "innehåll" kommer följaktligen olika typer 
av invandrarorganisationer att växa fram. Vi får exempelvis 
enhetligare organisationer baserade på stor likhet bland med
lemmarna, ex: samma etniska grupper, bönder som utvandrat 
från närliggande byar i ett lokalt område i hemlandet och lever 
nära varandra i de ofta "gettoiserade" bosättningarna utom· 
lands (tex jugoslaviska valaker). Å andra sidan kan vi få mera 
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sammansatta organisationer. Dessa kan baseras på dels etniskt 
blandade grupper av invandrare, dels invandrare vilka kommer 
både från lands bygden och städer men ändå från samma region 
i hemlandet. Här kan nationalitetskänslan vara en grund för 
etnisk-kulturell organisering utomlands (tex makedoner från 
Jugoslavien). 

Trots avgörande skillnader mellan dessa senare (sammansat
ta) grupper finns här också betydande likheter som gör det 
möjligt för dessa att gå ihop i kulturella sammanslutningar. 
Dessa är grundade i migrantsituationens likhet, dvs en sorts 
"invandrarkultur" som till följd av denna likhet växer fram. 
Här har vi både de strukturella och kulturella faktorerna som 
förenar migranter trots olika socio-kulturella erfarenheter i 
bagaget. 

I invandringsländerna delar migranterna vissa gemensamma 
klassmässiga förutsättningar. De befinner sig - relativt sett 
- i kollektivt underläge visavi de infödda. I framtiden, när 
språket är inlärt och man fått insikt i olika kulturella och 
institutionella mekanismer, kommer grupper med stads- och 
bättre utbildnings bakgrund att "studsa upp". Under ett längre 
initialskede av anpassning är också dessa "bättre ställda" in
vandrare oftast dekvalificerade bl a pga spåklig begränsning 
och genom att de fått arbete som inte motsvarar deras utbild
ning i hemlandet. 

Förutom dessa strukturella likheter tillkommer också kultu
rella likheter. De flesta invandrare delar en kollektiv upplevel
se av tillfälligheten utomlands. Känslan av att vara "outsider" 
i de inföddas sammanhang förstärks av bristfälliga relationer 
till omvärlden särskilt till infödingarnas privata kretsar. Den
na parallella "samexistens" i skilda världar förstärker dröm
marna om att återvända. Med tiden kommer större intresse att 
riktas mot integration i invandringslandet. Denna orientering 
kan i många fall leda till en upplevelse av "slutna portar" och av 
diskriminering. Frustration som då blir följden kan innebära 
reträtt till den egna gruppen och ett kollektivt intresse av att 
skydda och förbättra den egna "invandrarsituationen". 

På följande sidor skall vi därför isolera vissa gemensamma 
drag hos invandrare vilka leder till skyddsmurar. Först är det 
den kollektiva ambivalensen: att vara tillfällig och hur denna 
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tillfällighet uttrycks i sociala relationer, arbete, familj och 
boendeförhållandenas föränderliga karaktär. 

En förståelse för framtida relationer mellan storsamhälle 
och invandrare kräver insikt i de mekanismer som ryms i 
skyddsmurarna. Både dessa defensiva och offensiva aspekter 
är viktiga att känna till om vi vill komma närmare frågorna 
kring framtida jämställdhet och samarbete. 

Tillfällighetens permanens 

Med "tillfällighetens permanens" kan man sammanfatta det 
dilemma som invandrare går igenom när de har sin motsätt
ningsfyllda, samtida bindning till både hemländer och invand
ringsländer dvs om de skall stanna eller återvända. Detta mot
sättningsfyllda förhållande drabbar särskilt den första genera
tionen invandrare. Med ett aktivt deltagande i både hem- och 
invandringsländerna, befinner sig dessa människor ofta bok
stavligen "på väg" mellan dessa olika länder. Deras bosättning
ar i invandringsländerna betraktas ofta av dem själva som 
tillfälliga i väntan på att återvända till hembyarna. 

Det tillstånd av psykisk ambivalens som dessa människor går 
igenom har varit tema för åtskilliga verk. I korsdraget mellan 
olika kulturer, intressen, ideologiska och materiella förank
ringar hamnar invandrarna i kulturambivalens och utvecklar 
ofta en säregen prägel av slutna migrantkulturer vid sidan om 
båda ländernas kulturer (jämför Ålund 1978). I dessa invand
rarkretsar växer olika "invandrarkulturer" där i första hand 
familjen, släkt och vänner sörjer för den sociala kontinuiteten. 
Denna kontinuitet bärs upp av de band med det förgångna som 
man lämnat efter sig, de kontakter de fortsätter att bygga upp 
med hemlandet och de nya kontakter de långsamt utvecklar mot 
det omgivande invandringssamhället. 

Försvar och barriär som anpassningsstrategier: Inkapsling och 
förstärkning av traditionella sociala relationer 

Immigration innebär för människorna förändring av bostads
ort, land och inlärda värdemönster. Denna förändring är ett 
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resultat av en långdragen, kontinuerlig process, men den star
tar abrupt med en plötslig konfrontation med ett annorlunda 
samhälle, där majoriteten av människorna lever på "ett annor
lunda sätt". Då krävs omedelbart vissa typer av omställning för 
den invandrande minoriteten. Det kan gälla allt möjligt, från 
banala rutiner av typen förändrade arbetstider eller trafikreg
ler till klimat och föda till förändring av levnadssätt och livs
syn. Denna förändring skulle man kunna betrakta som en 
balansgång för invandraren: å ena sidan kravet på att kunna 
anpassa sig till det nya landets vanor, normer och värderingar 
samt å andra sidan kravet på att bevara sitt hemlands värdesy
stem. 

I sin kontakt med den främmande kulturen kommer invand
raren oftast i ett krisläge, som aktualiseras av kontakten med 
olikheterna i den nya kulturen och insikten att han inte tillhör 
den. Detta tvingar invandraren att begrunda vem hon/han är, 
dvs vilka kulturella kriterier hon/han kan kännas vid och iden
tifiera sig med. Detta resulterar i någon form av relativ för
stärkning av kulturell identitet, som blir följden av denna iden
titetskris och sökande. Denna primärkris vid kulturkontakten 
leder till förstärkning av - i hemlandet förankrade - sociala 
relationer med en styrka som varierar beroende på kulturkon
flikten och kulturdistansen. Uppkomst av förstärkt, kulturell 
identitet hos invandrare inbegriper både individuell och social 
identitet, dvs yttrar sig både i relationer gentemot en själv som 
mot den sociala grupp, i vilken man ingår. 

Migrationen ger olika utslag för olika klasser, indragna i 
rörelsen. 1 Arbetare och bönder reagerar på olika sätt i omställ
ningsprocessen och inom klasserna finns ytterligare variatio
ner, beroende på bl a kulturell distans. Dessa variationer har 
tydligast kommit till uttryck på familje- och nätverksnivån. 

Jordbrukarna är hemifrån vana vid att inte dela på arbete 
och fritid (privatliv) och de gör inte heller detta som invandra
re. Invandrararbetarna däremot, har i hemlandets städer skaf
fat sig det industriella kulturmönstret, där arbete och fritid 
leves var för sig. Samma mönster medför de och lever i invand
rarlandet. Deras nätverk är utarmade till kärnfamiljen eller 

1 Ålund 1978. 
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fritidskontakter eller arbetskamrater, alla var för sig. Invand
rare från hemlandets städer kommer att anpassa sig snabbare 
till invandrarlandets kultur. Det traditionella, kulturella arvet 
hör ihop med jordbruksbefolkningens försörjningssätt och 
gruppbildningar (sociala relationer), vilka binder samman ge
nerationer med ömsesidigt beroende och ansvar för varandra. 
Det sätt på vilket dessa invandrare artikulerar sin kulturella 
gemenskap skiljer dem från den urbana kulturens individuali
serade människor, institutionella gruppbildningar och sociala 
relationer. I sitt bagage har invandrande jordbrukare utöver 
traditionella familje- och gruppbildningar också en sämre ut
bildning och bristande erfarenhet av annat än jordbruksarbe
te. Detta placerar dem på botten av yrkeshierarkin, både av
seende inhemska och andra bättre kvalificerade utländska ar
betare. Det kulturella bagaget, den kulturella distansen, blir 
därmed också till en social distans. 
Landsbygdsinvandrare utvandrar ofta tillsammans som gran
nar och släkt och bor nära varandra, arbetar på samma eller 
liknande arbetsplatser och har fysiska förutsättningar att bin
das samman i segregerade bostadsområden. Därmed invecklas 
de i nya kulturella bindningar till varandra och i nya kulturella 
"öar" av invandrarkultur. (Nya, därför att de skiljer sig från 
hemlandets kultur, och materiella förutsättningar att utvecklas 
på samma sätt som i hemlandet.) 

De olika invandrarkulturer som nu växer fram varierar hos 
olika grupper. Majoriteten består dock av landsbygdsutvand
rare, vilka präglar invandrar kulturen. I dessa kulturellt distan
serade grupper av invandrare stängs oftast portarna ut mot 
majoritetssamhället och skyddsmuren inramar där också en 
påtvingad intimitet, tävlan och övervakning. Tävlan och över
vakning växer fram när en i ett traditionellt samhälle förank
rad social grupp nu ändrar grunderna för socialt liv och sam
arbete från förr, men fortsätter leva under nya materiella be
tingelser på gammalt maner, i en kulturell avskildhet i relation 
till majoritetssamhället. Dessa processer har tidigare skildrats 
av bl a Erik Wolf (1968) som aspekter av socialt och kulturellt 
försvar i underläge, där övervakning och tävlan bör förstås som 
medel för att neutralisera hotande effekter av det yttre samhäl
let, som hotar att splittra gruppen med anbud om olika livs-
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chanser för individen och ytterst hotar med exploatering av 
gruppen som helhet. De inre reaktioner som gruppen utvecklar 
blir en skyddsmur och bör förstås som böndernas "försvarsig
norans" mot det yttre industrisamhällets möjligheter. Denna 
typ av socialt försvar växer fram mot bakgrund av bondemi
grantens särskilda historiska erfarenheter. Bonden skyddar 
sig själv med hjälp av medel vilka syftar till att bibehålla och 
förbättra bondens sociala sammanhang. 

Bosättningstyper 

På föregående sidor har vi tagit upp hur invandrare tar med sig 
och - som olika anpassningsstrategier - införlivar, utvecklar 
och förändrar sitt kulturella bagage. Också vid bosättning ut
omlands och organisering av invandrarsamfund artikulerar 
invandrare dels sin etnisk-kulturella särart och dynamik och 
dels element från den generella migrantkulturen. 

Fastän invandrarna alltid lever fysiskt integrerade med and
ra invandrargrupper och/eller infödda utvecklar de oftast inter
na relationsmönster som i sin dynamik lämnar samtliga "främ
lingar" (andra grupper) helt utanför det tätt slutna nätverket av 
interna sociala relationer. Detta gäller i högsta grad invandra
re från hemlandets landsbygd. 

Michael Piore (1979) lyfter fram en del intressanta resone
mang kring bosättningarnas ("settlements") varierande, mot
sättningsfyllda karaktär och dess effekter på migrantens ambi
valenta situation i både första och andra generationen. Migran
ten formar den motsättningsfyllda bosättningen och bosätt
ningen formar den ambivalenta migranten och storsamhället 
bidrar till reproduktion av den onda cirkeln i processen. Detta 
är den mest kortfattade sammanfattningen för samspelet stor
samhälle, migrant, bosättning. 

Piore redogör för två typer av invandrarsamfund (" commu
nity"), som uttrycker olika faser i övergångsutvecklingen av 
bosättningsprocessen, "Culture of Poverty" och "Unassimilated 
Settlements". "Culture of Poverty" kännetecknas av kultur
mönster med instabila sociala arrangemang - en sorts över
gångsbosättning. 
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" ... de mönster som associeras med fattigdomens kultur (Culture of 
Poverty) kan tolkas som ett övergångsstadium i utvecklingen mot en 
stabil, permanent bosättning" (Piore 1979:70). 

"U nassimilated Settlements" avser mer permanenta bosätt
ningar, vilka har invecklats i ett slags eget liv, vid sidan av 
storsamhället. Utvecklingen i dessa grupper följer förlängning, 
utveckling och reproduktion av den etniska gruppens egna 
kulturella värderingar. När dessa helt eller delvis överensstäm
mer med storsamhällets värderingar, blir de hellre uttryck för 
tillfälligheter än assimilationsprocesser; omgivningens värde
ringar råkar sammanfalla med migrantgruppens värderingar. 
Bosättningens självständiga anda uttrycker Piore (1979:77) på 
följande sätt: 

"Bosättningens övergångsstadier är en autonom process inom invand
rarsamfundet och den är oberoende av samfundets kontakter med den 
omgivande större kulturella miljön." 

Piore skisserar två kännetecknande variationer från den ame
rikanska "immigrantverkligheten". Dessa två modeller är an
tagligen inte USA-exklusiva utan sannolikt karakteristiska för 
större delen av invandrare som kommer från sina hemländers 
landsbygd. Trots att ingen av modellerna i sin helhet kan över
föras som typiska för Sverige, innehåller de vissa grundläggan
de drag som vi känner igen här; en liknande anpassningspro
cess och vissa generella övergångsreaktioner. Och - vad som 
är viktigast - dessa modeller är uttryck för liknande bakomlig
gande processer under de europeiska ( och därmed också svens
ka) invandringsförhållandena: mer allmängiltiga förhållanden 
som migranten uttrycker i samband med flyttningsprocessen. 

Migranten rekryteras till det industriella samhället som re
servarbetskraft - när det finns behov - och betraktas som 
tillfällig. Migranten ser sig själv på samma sätt: som tillfällig 
arbetare och utlänning, arbetet utomlands är instrumentellt, 
ett medel att tjäna pengar, för att återvända och förverkliga de 
mål man har i hemlandet. I det läget kan man säga, att migran
terna sugs ut som arbetskraft av industriländerna; de tar vilka 
arbeten som helst - de arbeten som de infödda arbetarna 
avvisar - och de tar dessa arbeten eftersom de är tillfälliga. 
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Trots allt tjänar de mer pengar och har arbeten med högre 
status än det jordbruksarbete de lämnade i hemlandet. 

De hälsar på i hemlandet varje år och investerar och konsu
merar av sina besparingar, får därigenom högre status i sin 
hemby, och kompenserar därigenom den förnedring de är utsat
ta för utomlands. Stora hus, monumentala gravplatser osv är 
exempel på uttryck för denna kompensation. 

De indelar strikt sitt liv utomlands i arbete och privatliv och 
bygger skilda sociala och kulturella identiteter som skyddar 
dem från förlusten av statusen i den egna gruppen/familjen. 
Dessa är grundorsaker till det instrumentella förhållningssät
tet till arbete och det sociala liv i invandrargruppen (som växer 
fram vid sidan av storsamhället, utanför dess hierarkier och 
statuskriterier). 

Med egna anpassnings- och sociala förändringsstrategier 
försvarar invandraren sitt människovärde i sin egen kulturella 
gemenskaps kulturella ö. Förr eller senare övergår migranter
nas tillfälliga arbetarbosättningar till permanenta invandrar
samfund. 

I detta läge kommer invandraren och dennes ättlingar också 
att utveckla ett annat förhållningssätt till arbete och det omgi
vande samhället. Han kommer att med stigande grad av "per
manentning" ställa liknande krav på arbete, status och prestige 
som de infödda har - i överensstämmelse med storsamhällets 
värderingar. Då kommer också konkurrensen med den infödda 
befolkningen om arbetstillfällena, att leda till olika typer av 
konflikter, speciellt om arbetsmarknadssituationen försämras. 
I det läget kommer fördomarna att ersättas av diskriminering 
och i värsta fall rasism; medel som den infödda arbetskraften 
tar till som försvar mot invandrarna, vilka i sin tur ser sig 
förföljda och orättvist behandlade i och med att de ställer krav 
på sin sociala situation. Som skydd mot dessa hot "utifrån" får 
de gamla etniska ramarna i dessa bosättningar ständig näring 
genom att nya kulturella skyddsfunktioner skapas. De blir 
trygghetens och den sociala gemenskapens forum. 

Om jag tillämpar Piores teser (tillfällig-permanent bosätt
ning) på svenska förhållanden, får vi följande bild: 

I den första fasen av invandring är det fråga om tillfällig och 
mer eller mindre tvångsbetonad gemenskap, i barackbostäder 

24 



och dylikt (Andric & Meurle 1971). Dessa samvaroformer -
fyllda av övergångsmentalitet och ostadiga relationer mellan 
kamrater, migrantgrupper och samhället - ses som tillfälliga 
av både migranten och invandringssamhället. 

I den andra fasen utvecklas mer eller mindre frivilliga fasta 
bosättningar, eftersom migranten ser sig själv som fortfarande 
tillfällig men behöver sin grupp för att inom den utveckla och 
behålla en sociokulturell status som potentiellt framgångsrik 
återvändare. (Jämför Ålund & Schierup 1981). Jobbet betrak
tas instrumentellt, dvs som ett medel för att främja de i hemlan
det förankrade målen. 

I den tredje fasen - när invandrargrupper permanentat 
bosättningen och mer eller mindre givit upp planerna på åter
vändandet (åtminstone före pensionen), behövs gruppen som 
skydd mot det omgivande samhällets fientlighet. Målen för den 
egna sociala framtiden riktas mot invandringssamhället och 
den egna gruppen blir en förstärkande referens för framgång 
och forum för stabila sociala relationer och möjligheter att 
uppnå dessa mål. 

De två senare faserna utgör en huvudsaklig yttre ram, inom 
vilken de flesta svenska invandrargrupperna numera utvecklar 
sitt sociokulturella liv. Den grundläggande skillnaden mellan 
Sverige och USA ligger i följande: Både "Culture of Poverty" 
och "Unassimilated Settlements" utvecklas hos de till USA 
invandrade immigranterna pga vissa för USA speciella sam
hällsstrukturella egenskaper. Exempelvis de svartas eller 
spansktalande invandrarnas getton. Båda dessa grupper har 
sitt historiska underläge gentemot USA genom slavhandel och 
den koloniala och imperialistiska relationen. Det finns också 
skilda kulturella och strukturella egenskaper hos de ameri
kanska invandrarna, som utvecklas, invecklas och reproduce
ras till följd av både amerikansk immigrationspolitik och stor
samhällets klasskaraktär. I Sverige har vi framför allt andra 
grupper av invandrare och det svenska samhällets invandrings
politiska och samhällspolitiska karaktär skiljer sig historiskt 
från de i USA existerande invandringspolitiska villkor vilka 
ledde till nuvarande invandrar bosättningar. 

Det som är generellt i Piores skildring av migranternas socia
la förändringsprocesser är relationerna mellan tillfälligheten 
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som status (som tilldelas migranten) och känslan (som upplevs 
av migranten) och de långsiktiga tendenserna att permanenta 
statusen och känslan. Invandringssamhället Sverige uttrycker 
politiskt en invandring, dvs permanens, som förhållande till 
migranten. Men i sin faktiska konsekvens omsätts inte alltid 
denna målsättning, varken genom handlande eller attityder; 
som om man inte vore verkligen klar över att invandrare är här 
som permanenta invånare (jämför Widgren 1980:29). 

Följderna av dessa motsägelsefyllda relationer mellan stor
samhället och invandrarna förstärker invandrarnas egen am
bivalens. Det är i detta perspektiv som invandrargruppernas 
egna etniska liv och anpassningsstrategier har sin funktionella 
förklaring som skyddsmurar. 

Sammanfattningsvis: Migrantens uppfattning om sig själv 
som tillfällig och tillfällighetens övergång till permanens, för
sätter migranten i en ständig ambivalens, med motsättnings
fyllda handlingar som följd. Migranterna utvecklar samfund, 
vilkas syften är dubbelsidiga; att sörja för gruppens inre trygg
het som skydd mot omvärlden och att ge näring åt kollektiva 
drömmar om återvändande. Ju mer permanenta bosättningar
na blir desto mer blir de samtidigt både uttryck för en stigande 
integration i storsamhället och en förutsättning för att en så
dan integration skall komma till stånd genom mer kollektivt 
utvecklade och bättre organiserade anpassningsstrategier. 

Denna motsättningsfyllda utveckling överförs sedan på alla 
sfärer i migrantens liv, såsom relationen till arbete, familj, 
mellan könen, generationerna etc etc. 

Arbete och familjen 

Migrantens relation till arbete är det mest framträdande ut
trycket för motsättningarnas splittrande dynamik. Arbetets 
betydelse för migranten, dennes självkänsla, den etniska grup
pens kollektiva ramar och relationen till arbetarklassen i in
vandringslandet - det är bara vissa av de aspekter som ingår 
i förståelsen av arbetets mångdimensionella karaktär och funk
tion i migrantens liv. Vi tar här ett enkelt exempel på en typisk 
situation för en sydeuropeisk invandrare här i Sverige. 

Maria kommer från landsbygden i ett sydeuropeiskt land. 
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Han har tidigare varit bonde i ett storhushåll med en konflikt
fylld, men ännu existerande, relation till sin stora familj i byn. 
Han kommer till Sverige och arbetar på fabrik. Efter några år 
kommer Marias fru och barn till Sverige. Hustrun får också 
jobb på fabriken och tillsammans sparar de pengar och för 
dessa bygger de ett hus i hembyn. Eftersom samtliga andra från 
byn - varav flera bosatta i Sverige i samma samhälle och 
arbetande i samma fabrik som Mario - också bygger hus i 
hembyn, uppstår en tävling kring husens utseende, inredning 
och prakt. För att nå upp till de anspråk barnen ställer på 
levnadsstandarden i Sverige, försörjningsbördan gentemot de 
gamla anhöriga i hembyn och kraven på "ett finare hus än 
grannen" arbetar Mario och hans hustru mer och mer. De tar 
extra jobb - städning, disk och annat, ofta svart - allt de 
kommer åt. Barnen har börjat hjälpa till med extraarbete och 
sparande, ofta på bekostnad av skolarbetet. Samtidigt sviktar 
hälsan för Marios hustru, som förutom alla sina jobb dessutom 
har att uppfylla kraven som "hushållerska" i hemmet. 

De gamla i hembyn står som starka auktoriteter och deras 
värderingar stämmer inte alltid överens med Marios, men fram
för allt inte med hans hustrus och här uppstår konflikter mel
lan henne och svärföräldrarna. Trots att hon arbetar för hus
bygget och för att återvända, vill hon egentligen inte tillbaka till 
byn och svärmoderns styre. Hon har egen lön och har fått 
starkare självkänsla. Barnen blir mer och mer "svenskar" och 
vill inte heller återvända till hemlandet. Situationen blir infek
terad, men alla fortsätter att arbeta mer och mer, dels för att 
tillfredsställa det stigande behovet av ökad status i Sverige och 
barnens framtid, men också för att ännu snabbare förverkliga 
målet, att utvandra och återvända medan det gemensamma 
intresset för detta ännu finns kvar i familjen. På fabriken men 
framför allt i samband med extraarbetena, utsätts Mario i sti
gande grad för konflikter med sig själv, men också med svens
karna. Han diskar och städar - arbeten som en anständig 
sydeuropeisk bonde inte befattar sig med i sitt hemland. För att 
kompensera denna förödmjukelse i arbetet utanför hemmet, ser 
han till att hans ord och position i hemmet blir stärkt. Hans 
hem blir hans borg, där hustrun och barnen än mer än tidigare 
måste bekräfta faderns/mannens dominans. Detta sker inte 
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utan konflikter. I gruppen av sina landsmän - liksom i hem
byn - kompenserar han statusförlusten i arbetet med ryktet 
som stark husbonde med ett av de största husen i hembyn. 

På semestern i hembyn är Mario "kung" med gott om pengar 
och fina kläder som bekräftar hans framgång utomlands och 
detta blir ett plåster på såren för hans dåliga hälsa, som han 
investerat i detta hus och detta anseende. Han behöver lands
männen som bor i Sverige, eftersom endast dessa kan komma 
till hembyn och se hans hus och bekräfta hans framgångar, 
även om det innebär ständiga slitningar, övervakning och täv
lan kring framgången. I Sverige hinner han inte engagera sig 
utanför sitt etniska samhälles gemenskap. Förresten - varför 
skulle han ägna sig åt aktiviteter som syftar till mål som inte 
berör honom, i ett land där han inte är önskvärd, med arbets
kamrater som allt mer börjar se honom som ett hot och i en 
omgivning där han känner sig alltmer förnedrad. Alla mål som 
gäller hans familj och hans etniska grupp ses inte av hans 
arbetskamrater som kollektiva, utan som "egna" och "invand
rarproblem". Han arbetar här enbart för pengar och för famil
jens framtid. En före detta bonde och patriark finner sig i att 
diska och städa - traditionellt typiska kvinnosysslor - och att 
dessutom ta dessa arbeten och ersättning på lika villkor som sin 
hustru. 
Detta är ett typiskt exempel på en situation där manliga invand
rare arbetar med ett kulturellt degraderande arbete - enligt 
sin traditionella syn. Innehav av ett sådant arbete inbegriper 
en rad konflikter för arbetare, konflikter som han bearbetar 
genom att införa olika mekanismer som neutraliserar känslan 
av degradering. Olika bearbetningsstrategier syftar till att 
skydda individens hotade självkänsla i hans egenskap av kul
turell, social eller privat varelse. Ett exempel är förändrade 
värderingar gentemot vissa typer av arbeten. De arbeten som 
invandrare får och tar, innebär i regel social mobilitet: från 
bonde till arbetare. 

Piore (1979) hävdar, att inom ramen för denna övergång, 
många arbeten som i invandringsländerna ses som lågstatus
sysslor, av invandrare uppfattas som ett steg uppåt i den sociala 
hierarkin. "Att vara diskare eller städare" kan ses som "att vara 
servicearbetare", vilket i invandrarnas hemländer är förknip-
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pat med arbete utanför jordbruket (exempelvis hotellanställd) 
dvs ett steg uppåt i förhållande till den lägsta arbetsrangen: 
bonde. I regel arbetar män i sådana sysslor "ute" i samhället, 
utanför den egna kretsen och framför allt utanför familjen. I 
hushållet är det alltid kvinnan som städar och diskar. 

I den egna gruppens affärsverksamhet arbetar för det mesta 
kvinnor med städning och diskning. I regel som extraarbeten 
- "svartjobb" - på landsmännens restauranger och dylikt. 
Möjligheten att tjäna svarta pengar i Sverige kan - enligt 
mina erfarenheter - få jugoslaviska män att inom gruppen 
arbeta med lite av varje, utanför ramarna av traditionella 
kvinnliga och manliga arbeten. I de flesta fall motiveras dessa 
kulturellt degraderande arbeten med uttryck såsom: "I hemmet 
och i hemlandet är jag kung". Den privata sfären hålls då 
strängt åtskild från den offentliga, med olika typer av känslor 
och intressen kopplade till de olika sfärerna. 

I alla klassiska skildringar av invandrarkulturer har famil
jen varit centrum i invandrarnas liv (jämför den amerikanska 
litteraturen på området). Familjen var en viktig orsak till ut
vandringen ( ... för att förbättra familjens välstånd ... ), 
familjen var ramen för invandringens genomförande, ramen för 
invandrarens kommande sociala liv och framför allt forum för 
privat, social och kulturell bekräftelse utomlands. Familjens 
prestige är i regel grunden för medlemmarnas privata status 
och det anseende gruppen tilldelar dem. Social mobilitet kan 
också leda till konflikter i en ansträngd familjegemenskap. 
Detta kan inträffa både vid utvandringen och senare, i och med 
invandrarsituationens skiftande utrymmen för genomförandet 
av individuella sociala karriärer. Allvarliga privata och grupp
konflikter kan uppstå, ibland med traumatiska upplevelser. Att 
"överge" sin familj eller sin grupp genom förändrat arbete och 
social status kan innebära ansträngande relationer, speciellt 
mellan generationerna inom familjen, men kan också hota ge
menskapen i den socio-kulturella gruppen. Därför invecklas 
den etniska gruppen utomlands i olika traditionsbevarande 
konstellationer, i syfte att bibehålla gruppens integration. Med 
familjen i centrum upprätthålls stark social kontroll på avvikel
ser från olika värderingar avseende exempelvis könens och 
generationernas traditionella positioner och handlingsvaria-
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tioner. Med hjälp av olika ritualer och ceremonier upprätthålls 
banden mellan gruppmedlemmarna, vilka vid återkommande 
kollektiva tillställningar (bröllop, begravningar, dop m m) be
kräftar kontinuiteten med traditioner och kollektivt bevakar/ 
godkänner förändringar. 

Samarbetet kring planerna på återvändandet, investeringar
na (husbygge etc), liksom hjälpen åt de gamla och barnen i 
hemlandet, kräver bibehållande av gruppens integration utom
lands. Trycket "framifrån" från majoritetssamhället blir ytter
ligare en faktor till en gemensam uppbyggnad av kulturellt 
samarbete som en sorts skyddsmur. I det läget kommer det 
instrumentella förhållandet till arbetet att inta en central roll, 
som ett medel varigenom man skiljer mellan den offentliga och 
privata sfären. Sennet (1973) kallar detta indelningen på 
"makt- och kärlekssektorer". 

Arbete "utanför" är ett objektivt tvång "som har hänt mig" 
och relationen till familjen och gruppen är "kärlek, där jag 
skapar". Också i övergången mellan arbetarklass och andra 
högre skikt inträffar dessa, för individen och gruppen, splitt
rande och konfliktfyllda indelningar mellan privat och off ent
ligt, aktivt och passivt. Valet mellan privata aspirationer i 
(gruppen och) familjen och kollektiva mål utanför den egna 
kretsen leder till lojalitetskonflikter. Familjen ger barnen 
framtidsversioner som barnen söker förverkliga och samtidigt 
bär dessa barn i framtiden skuld för sveket mot familjen och 
gruppen som de lämnar genom uppåtgående social mobilitet. 

Skyddsmurarnas offensiva funktioner 

Hittills har vi talat om hur invandrare, med hjälp av instrumen
tell syn på arbetet och andra bearbetningsstrategier, skyddar 
den etniska gruppens integritet och inom den sin egen själv
känsla; sin kulturella och sociala identitet. Detta kan lätt ge 
sken av att den trygga "livmodern" - invandrarens etniska 
grupp - fredligt roterar i någon sorts intern reproduktion av 
en oföränderlig "tradition" och status quo. Men många veten
skapliga och litterära dokument framhäver den raka motsat
sen, dvs den funktionella innebörden av den etniska gruppens 
integritet också för en extern integration i samhället. Det häv-
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das att exempelvis uppåtgående mobilitet utanför den etniska 
gruppen kräver gruppen som bekräftelse på framgång (jämför 
bl a Parenti 1970). Det är också viktigt att notera att gruppens 
egen repertoar av alla kunskaper om samhället utanför tillhan
dahåller olika informationer, olika strategier om hur man "gör 
karriär", hur man blir framgångsrik i samhället - "utanför". 
För en sådan väl utarbetad kunskap om det "yttre" samhället 
krävs en väl organiserad etnisk grupp, som kan förvalta och 
förmedla kunskaper till sina medlemmar på ett begripligt sätt. 

Dessutom utvecklar gruppen genom transformation och an
passning av sina egna kulturella kunskaper gruppspecifika an
passningsstrategier vilka bäst kan förstås och tillämpas av dess 
gruppmedlemmar. De har, via gruppen som resurs, en reper
toar av möjligheter till egen karriär. Man har svårt att tillgo
dogöra sig liknande "tips" för framgång med hjälp av valmöjlig
heter som historiskt utvecklats av grupper med andra kulturel
la koder. 

Den egna gruppen, andra etniska grupper och majoritets
samhället är de tre sociala scener som egentligen definierar 
varandra genom parallell existens. Ett utbyte av kulturella 
resurser mellan grupper med jämställda sociala villkor är ide
albilden av ett samhälle som bygger på fungerande kulturell 
pluralism. Men varje grupp måste vara medveten om sin egen 
särart och ha förutsättningar att organisera den och bejaka 
den om ett parallellt (icke hierarkiskt) utbyte skall kunna kom
ma till stånd. 

I en undersökning av etniska gruppers institutionella liv 
sammanfattar Breton (1970) vissa förutsättningar för att den 
etniska gruppen skall utveckla och stärka sina egna institutio
ner: 

1. De etniska grupperna äger i relation till majoritetssamhäl
let en social och kulturell särart ("differentiating social or 
cultural attribute", Breton 1970:61). "Ju mindre lika männi
skor av en särskild etnicitet är i förhållande till de infödda 
desto lättare blir det för dem att utveckla sina egna institu
tioner och tillfredställa sina egna behov." 

2. Om det bland dessa grupper med kulturer olika majoritets
samhällets finns resurser att bygga upp sig själva, går det 
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bra. I annat fall kommer de att behöva anlita "den gemen
samma" samhälleliga institutionella servicen eller falla of
fer för diverse "välgörare" och profitörer (Breton 1970:61). 

3. Gruppens storlek är den tredje faktorn. Enskilda eller fåta
liga medlemmar av en bestämd etnisk särart har svårt att 
konstituera sig i väl organiserade etniska grupper och kom
mer att tas upp i storsamhället som en och en med skilda 
förutsättningar. Stora grupper kommer däremot att ha för
utsättningar att bygga upp egna organisationer och institu
tioner (Breton 1970:61-62). 

Själva existensen av den etniska gruppen är uttryck för ett 
tidsbestämt behov av egen organisation och integration. Etnis
ka grupper har, så att säga, "livscyklar" (se Breton 1970, Tho
mas och Znaniecki 1920 m fl), där etniska samhällen passerar 
genom uppkomst, utveckling och fall. Som social företeelse har 
etniska grupper alltid funnits och kommer sannolikt att fortsät
ta att finnas, särskilt i och med förflyttningar av grupper eller 
existensen av grupper som har minoritetsstatus och som gent
emot majoritetssamhället måste hävda sin särart. 

I det läget kommer den kulturella egenarten att manifesteras 
huvudsakligen som legitimering och försvar av kulturell iden
titet oftast i syfte att utveckla social och politisk jämlikhet 
visavi storsamhället. När den etniska gruppens funktion kan 
ersättas av en annan grupp som ger samma tillfredsställelse för 
personlig, kulturell och social identitet och integritet för in
vandrare, övergår den etniska gruppen i andra, förändrade 
former, av socialt samliv. Detta utesluter inte att olika sådana 
formationer av sociala grupper existerar samtidigt i tiden, som 
uttryck för olika grader av balans eller alternativ, hierarkiska 
relationer mellan minoritets- och majoritetssamhälle. Man kan 
rent av säga, att fortsatt existens av organiserade invandrar
etniska grupper styrs av framtiden, dvs av graden av jämställd
het och jämlikhet som minoritet och majoritet har tillkämpat 
sig visavi varandra. 
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2 Etnisk identitet, 
försvar och social 
mobilitet: 
erfarenheter i USA 

Etnicitet som social process 

Etnicitet är ett mångsidigt och svårdefinierbart begrepp efter
som innehållet i det är föränderligt. Det föränderliga består i 
att här kan avses både en eller flera olika etniska grupper. 
Dessa kan gå samman i historiskt skiftande sammanslagningar 
och, beroende på olika konkreta situationer, ha olika skäl för 
sammanslagningen. 

Det kulturella elementet - att folkgrupper och medlemmar 
känner sig subjektivt höra samman i frågor om värderingar och 
bedömningskriterier (etnisk identitet) och det strukturella ele
mentet, att det föreligger objektiva materiella grunder för ge
mensam organisering (liknande intresse) är etnicitetens två 
grundläggande element. 

Med etnisk grupp avses i regel en kulturellt säregen folk
grupp med gemensam härstamning och ursprung, (och oftast) 
språk och religion. Med etnicitet som beteckning framtonas i 
regel någon sorts kulturell säregenhet - ett "vi"- och "de"
perspektiv (Björklund 1982). Men, att människor från olika 
etniska grupper går samman betyder att etnicitet i ett vidare 
perspektiv bärs upp också av andra än kulturella element. 
Olika grupper förs samman pga kollektiva intressen, vilka ofta 
har en materiell och/eller social grundval. Dessa intressen 
regleras genom etniska strategier, vilka används som social 
resurs för att söka kontakt med omgivningen eller uppnå vissa 
för gruppen väsentliga mål (jämför Hannerz 1974). Vi får följ
aktligen kulturella "signaler" och sociala strategier vilka till
sammans markerar "gräns" till omvärlden, och definieras som 
"gräns" av omvärlden (jämför Barth 1969:71). Men här kommer 
det föränderliga in: 
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I termer av gränser tänker vi vanligen på distinkta etniska 
grupper, men gränserna varierar beroende på vem som obser
verar dem, vilken situation (kontext) de relateras till och vilken 
tid och plats observationen avser (Schein 1972:83). 

Denna föränderlighetsaspekt renodlas i ett flertal vetenskap
liga sammanhang. Olika situationsaspekter lyfts fram som yttre 
ram för etnicitetens skiftande framtoning och som svar på 
omständigheterna i en viss situation (Cohen 1969, Mitchell 
1968, Crispino 1980 mm). 

Etnicitet uttrycker en relation mellan strukturella villkor i 
samhället och enskilda etniska grupper. I samspelet mellan 
dessa två nivåer utvecklas olika "grader" och "arter" av etnici
tet. Etniska grupper kan konstituera sig som starkare eller 
svagare, och uttrycka sin etnicitet som politiska, religiösa och 
kulturella intressen beroende på vilken intresseplattform män
niskor samlas kring. Etnicitet har därför ofta benämnts som 
situations bunden, kontextuell mm - dvs den etniska gruppens 
svar på omständigheterna i en viss situation. 

Från antropologiskt håll anförs exempel på situationsbund
en etnicitet kopplad till intern migration bland olika etniska 
grupper i Afrika. Med utgångspunkt i Max Gluckmans "Analy
sis of Social Situations in Modern Zululand" (1940) relaterar 
Mitchell (1956) symboliken i "nyare" etniska ritualer till de 
förändringar, som har uppstått bland etniska grupper av afri
kaner i Kopparbältet. Utifrån en analys av symboliken i dansen 
(Kalela Dance) diskuterar Mitchell förhållandet mellan både 
de tidigare och de nyuppkomna systemen för relationer mellan 
berörda etniska grupper. Med olika symboler uttrycks i dansen 
en förändring av etniska relationer mellan stammarna, som 
afrikanernas svar på den nya strukturella situationen, som 
uppkommit i spåren av kolonialismen och urbaniseringsproces
sen. Etniciteten blev här ett resultat av sammansmältningen av 
traditionella etniska gruppegenskaper mellan olika etniska 
grupper vilka befinner sig i ett gemensamt politiskt-strukturellt 
underläge. 

Påföljden var att det uppkom nya "bredare" stammar, där 
tidigare etniska grupper smälte samman till nya etniska helhe
ter pga förändrad social kontext. Mellan afrikanerna dras då 
nya etniska "gränser" pga förändrade socio-ekonomiska rela-
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tioner mellan stammarna och det yttre samhället. De nya etni
ska helheterna utgörs av: 

" ... breda etniska grupper inom samma allmänna socio-ekonomiska 
stratum" (Mitchell 1968:17). 

Etnicitet blir här en situationsbunden kraft och en ny, utifrån 
den urbana och industriella utvecklingen och klasskonflikter
na framvuxen konstruktion. 

Liknande exempel kopplade till den amerikanska invand
ringen framförs av Gordon (1964), där etnisk tillhörighet och 
klassposition kombineras och leder till uppkomst av nya socia
la grupper. M Gordon (1964) inför begreppet "ethclass", där 
personer tillhörande olika etniska grupper binds samman av 
liknande klassintressen: 

"Socialklasskillnaderna är viktigare och mera avgörande för kultu
rellt beteende än skillnaderna mellan olika etniska grupper. Detta 
innebär att personer från samma socialgrupp tenderar att agera likar
tat och ha samma värderingar även om de har olika etnisk bakgrund. 
Personer från skilda socialgrupper tenderar att agera olika och ha 
skilda värderingar även om de har samma etniska bakgrund ... I 
fråga om socialt engagemang i primärgrupper och primärrelationer 
begränsar människor ofta detta till sitt eget socialklassegement inom 
sin egen etniska grupp - dvs till ethklassen" (Gordon. M. 1964:52). 

Här ligger fokus på i första hand strukturell likhet, som förenan
de faktor. I andra sammanhang diskuteras kulturell likhet som 
en integrativ faktor för sociala grupper, vilka befinner sig i 
olika strukturella situationer (Parenti 1970). 

Andra kombinationer av relationer mellan struktur och kul
tur kan anföras, men här vill vi bara peka på, hur svårt det är 
att säga något generellt om relationer mellan dessa. Under 
föränderliga historiska villkor ingår dessa inbyggda element i 
olika kombinationer med varandra, som uttryck för olika bak
omliggande orsaksförhållanden. 

Etniciteten är följaktligen uttryck för en processbetonad rela
tion mellan etniska (kulturella) grupper och en ekonomisk och 
politisk, dvs strukturell, dynamik i det sammanhang de befinner 
sig i och i det samhälle de är en del av. Detta sammansatta 
processbetonade perspektiv på etnicitet är viktigt därför att det 
leder till förståelse av de samtida problemen kring social ojämlik-
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het, genom att det förtydligar insikten i olikheter vilka alltför ofta 
förenklas under begreppet kultur eller klass Gämför Schein l 972). 

I sin dynamik rymmer etnicitet både tendenser mot säregenhet 
(subkultur) och mot helhet (klass) som samtidiga processer. Hur 
dessa två tendenser kommer att verka i samband med invand
ringen och assimilationsprocessen skall vi här ta del av med hjälp 
av de amerikanska erfarenheterna. 

Etnicitetsdebatter i USA 

En våg av debatter kring "etnisk väckelse" tog fart i USA 
särskilt under 70-talet. I de vetenskapliga debatterna sökte 
man förklara ett stigande intresse för etniska rötter bland 
svarta och senare generationer invandrare. En följd av dessa 
debatter blev en klarare förståelse av skillnader mellan dels 
den "Nya etniciteten" och dels den "Äldre etniciteten", dvs tidi
gare invandrares etnicitet och nyanlända invandrares etnici
tet. I dessa debatter ligger följaktligen fokus på etnicitetens 
"utformning", utveckling, betydelse och framtid hos olika gene
rationer och sociokulturella kategorier av invandrare. Efter 
genomgång av en uppsjö av etnicitetstexter från USA tog vi 
fasta på en del frågor som återkommer i de flesta sammanhang. 
Dessa frågor är av typ: Har etnicitet ett eget liv (reproducerar 
sig själv), eller är det "yttre" faktorer som mobiliserar "fram" 
etnicitet och håller den vid liv? Har etniciteten med tiden ökat 
i betydelse, eller håller den på att ffr.·svinna? Vad betyder etni
citet för olika invandrargenerationer och kategorier? Vilken 
betydelse har invandrarnas sociala integration i samhället när 
det gäller etnicitetens framtida utveckling? Förlorar den då i 
betydelse? Eller, har den kulturella identiteten blivit kvar som 
bärare av etnicitet? 

Strukturella-, kulturella- och tidsfaktorer utgör följaktligen 
en samlad utgångspunkt för dessa frågor. I ett översiktspers
pektiv handlar de flesta debatter, när det gäller förståelse av 
och prognoser för etnicitetens nutid och framtid i olika etniska 
grupper och generationer i USA, om den betydelse som invand
rarnas strukturella position och sociala mobilitet har i USA. 

Det kulturella perspektivet underbyggs här ofta med klass
perspektivet på det sättet att det markeras som nödvändigt att 
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diskutera innebörden och karaktären av etnicitet (etniska rela
tioner och konflikter) som ett - ur vetenskaplig synpunkt -
tids- och klassfenomen. 

Etnicitetens föränderlighet bör följaktligen studeras som ett 
integrerat perspektiv avseende både relationen mellan etnicitet 
och klass och relationen mellan etnicitet och kulturell identi
tet. 

Olika etniska grupper befinner sig i ett tidsperspektiv i olika 
klasspositioner visavi varandra och i den samhälleliga makt
och resurspyramiden. Utifrån detta strukturella perspektiv va
rierar etnicitetens betydelse i olika sammanhang (tid och so
cialgrupp) beroende på vilken innebörd och vilka funktioner 
som framhävs; skyddsfunktioner, identitetsbevarande funktio
ner eller gruppens statushöjande funktioner. Trots att dessa 
olika funktioner sällan arbetar helt separat kan man - i något 
förenklat perspektiv :_ utifrån de befintliga debatterna isolera 
vissa historiska tendenser kopplade till en förändring av dessa 
funktioner. Nedan skall vi med utgångspunkt från tidigare 
invandrares, nyare invandrares och senare generationers (in
vandrarättlingar) erfarenheter i USA diskutera etnicitetens 
förändrade funktioner och uttryck i olika grupper. 

En viktig utgångspunkt för förståelsen av de amerikanska 
debatterna utgörs här först av ett klargörande av begreppsap
paraten och de olika teoretiska och ideologiska skillnaderna i 
betraktelsen av etnicitets- och assimilations processen. 

"They were to melt hut not to unify":1 

lnvandrarpolitiska ideologier i USA 

Den amerikanska invandrarpolitiken passerade historiskt ge
nom tre faser av alternativa ideologier visavi sina invandrade 
etniska minoriteter. Den första fasen, Anglo Conformity, - en 
konformitetsideologi, utgick ifrån det engelska språkets och 
kulturens superioritet och uttrycktes i kraven att invandrare 
skall överge sina egna kulturmönster och värderingar och till
lägna sig den kultur och det språk som var dominerande vid 
tiden för deras ankomst (Crispino 1980:3). Denna ideologi var 

' Seltzer 1976:49. (Jämför också Ålund 1978 .) 
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mest uttryckt i den s k Amerikaniseringsrörelsen under första 
världskriget. 

Det som ansågs borde ha inträffat har dock inte inträffat i 
USA (Gordon, M 1970:24): Medan många grupper av europei
ska invandrare - vilka i starten uppträdde som etniska enkla
ver - med tiden sammanblandades, förblev andra grupper 
mera enhetliga. Resultatet blev en variation av olika etniska 
sammanblandade "block" och oblandade grupper av invandra
re. Tidigare block bestod i huvudsak av äldre invandrare med 
ursprung från västra och norra Europa vilka pga mindre inter
na kulturella skillnader smälte samman i den anglosaxiska 
gemenskapen. Det engelska språket och den protestantiska 
religionen blev här viktiga markörer av detta "block" (engels
män, tyskar, skandinaver m fl.). 

Nyare grupper bestod av invandrare med ursprung i sydeu
ropa och centraleuropa (judar, italienare, slaviska grupper 
m m). Det var katoliker som där dominerat bredvid judar och 
ortodoxa. Dessa senare invandrare skall nu i linje med existe
rande ideologins senioritetsprinciper uppgå i den dominerande 
anglo-gruppen. Så blev inte fallet. Erfarenheterna visade att ur 
dessa tids- och kulturpoler av invandrande "block" konstitue
rades tre olika kategorier. I en undersökning i New Haven 
(Kennedy 1944, 1952)2 visade Mrs Kennedy att interna blandäk
tenskap inträffade mellan olika nationella grupper men att 
dessa hålls inom ramarna för den religiösa tillhörigheten så att 
protestantiska, katolska och judiska block växte upp som nya 
högre plattformar för sammansmältning av nationella och et
niska grupper innanför den religiösa sfären. 

Detta föranledde en orientering mot smältdegelideologin 
"melting pot", där nyanlända och gamla block skall smälta 
samman till en ny gemensam nationalitetsuppfattning. Det ka
tolska och judiska blocket skall i beteende och värdesystem 
smälta samman med den tidigare protestantiska kärnan (core 
group) (Crispino 1980:5). En förfining av "melting pot-ideolo
gin" infördes mot en "tripple"- och senare "multiple melting 
pot". Här framkom att den kulturella assimilationen inom bloc
ken gick snabbare än den mellan blocken. Detta betyder att 

'Kennedy, refer i: Gordon, M 1970:33-34. 
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medan enskilda etniska kulturer blandades bl a genom äkten
skap inom de tre religiösa blocken, fortsatte man att behålla 
separata subgrupper utan social assimilation över religiösa 
"gränser" och mellan blocken. Grupperna blandades nu efter 
religiösa linjer istället som tidigare efter nationalitetslinjer 
(Gordon, M 1970:34). 

Detta föranledde omsvängningen mot en kulturpluralistisk 
ideologi i USA. Här menas att staten avser att respektera den 
kulturella mångfalden. Detta ger nu rätten till enskilda kultu
rer att behålla sin kulturella gemenskap och sin identitet. Det 
gemensamma språket skulle förbli engelska språket, men varje 
nationalitet skall behålla rätten att i sitt umgänge använda sina 
dialekter och språk, sina nödvändiga estetiska och intellektuel
la uttrycksformer (Horace Kallen 1915, i Crispino 1980:7). 

Ett fruktsamt samspel ("orchestration of mankind") mellan 
olika kulturer skulle nu leda till harmonisk integration i helhe
ten dvs "American civilisation" (Kallen i samma skrift). Bety
der kulturell pluralism ett harmoniskt samspel i den enhetliga 
amerikanska, kulturella "symfonin"? Gordon reflekterar här 
kritiskt över svängningar i innebörden från assimilation till 
integration och det sätt på vilket kulturella olikheter integreras 
i en helhet av strukturella ojämlikheter (Gordon, M 1964, 1970). 

" ... resultatet av allt detta är pluralism i samtida amerikanskt liv -
men en pluralism som är mer än 'tredelad' ('tripple') och som snarare 
bör beskrivas som strukturell än som kulturell pluralism, även om det 
fortfarande finns inslag av den senare kvar" (Gordon, M. 1970:40). 

Strukturell och kulturell pluralism enligt Milton 
Gordon 

Assimilation som process består av ett flertal "subprocesser". 
Den främsta distinktionen avser här skillnader mellan beteen
deassimilation och strukturell assimilation. 

Beteendeassimilation avser införlivande av det kulturella 
beteendemönstret från värdsamhället, invandringslandet. 
Trots att också värdsamhället förändras med tiden, som resul
tat av invandrarnas påverkan, är det samtidigt den "yttre" kul
turen som invandrare skall anpassa sig till. Denna beteende
assimilation kallas ackulturation (Gordon, M 1970:39). 
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Strukturell assimilation betyder att invandrare och deras ätt
lingar deltar i invandringslandets sociala sammanslutningar, 
organisationer, institutionella aktiviteter och i vardagslivet i 
stort. Detta betyder liknande försörjningsformer, politiskt an
svar m m för hela befolkningen. Dessa lika levnadsvillkor skul
le kunna leda till privat sammanblandning; vänskap, gemen
samt ansvarstagande och gemensamma aktiviteter. Som ett 
resultat av sammanblandningar i privata och offentliga sfären 
skulle en intern äktenskapsblandning komma till stånd och 
förena grupperna i deras "primära" kretsar, dvs närmare vän
skaps- och släktskapsrelationer (Gordon, M 1970:39). 

Utvecklingen i USA har visat på att senare generationer i ett 
flertal invandrargrupper och nämnda "block" har ackulture
rats. Detta var förutsättningen för social karriär i samhället. 
Trots att de har klättrat upp i den samhälleliga hierarkin har de 
samtidigt behållit stora delar av "primära relationer" inom det 
egna etniska kollektivet (Gordon, M 1970:40). Detta etniska 
kollektiv betecknar Gordon som en "etnisk grupp", som här i 
vidare mening avser kollektiv med gemensamt ras-, religiöst 
eller nationellt ursprung (Gordon, M 1970:25). 

New Haven-undersökningen visar på att interna blandäkten
skap och närmare relationer fortsätter att ske företrädesvis i 
etniska kollektiv (de tre religiösa blocken). Med undantag av de 
intellektuella, "internationalister", vilka inte håller sig till be
stämda etniska grupper, och de svarta, spansktalande och in
dianer vilka håller sig till sina separata subsamhällen, formar 
övriga grupper internt sammanblandade större block. 

Dessa nya sammansmältningar kan beskrivas som att etni
citet och klass blandas samman i olika sociala områden (spa
ces) till olika subsamhällen (subsocieties) som en korsning 
(intersection) mellan etnisk grupp och social klass: Vi får här 
rurala och urbana grupperingar, sk "ethclasses", skilda i olika 
regioner på det vis att: 

" ... det subsamhälle som skapas genom en korsning mellan etnicite
tens vertikala skiktindelningar och socialklassens horisontella skikt
indelningar ... En persons 'ethclass' kan således vara övre medel
klass vit protestant, lägre medelklass vit irländsk katolik, övre under
klass färgad protestant osv" (Gordon M. 1964:51). 
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Grunderna för dessa sammanblandningar är att klasslikhet är 
betydelsefullare än etniska skillnader. Den kulturella pluralis
men blir följaktligen uttryck för strukturell pluralism. Varför 
har den önskade harmoniska helheten förvandlats till en kaka
foni av olika disharmoniska bitar? Gordon menar att både 
invandrare och samhället bär skulden till att "den gemensam
ma dansen inte blev av". 

1. "Man måste vara två för att dansa tango (Gordon M. 
1970:41): Det finns ingen anledning att tro att det vita prote
stantiska Amerika någonsin på fullt allvar bjudit upp sina 
minoriteter till dans." 

Naturaliserade, äldre amerikanare, oavsett sina deklaratio
ner, hade aldrig haft avsikt att öppna sina "primära grupper" 
som invit till horder av nykomlingar till sina privata sfärer. 

2. Invandrare, med sin (ofta landsbygds) socio-ekonomiska 
bakgrund har inte heller ,elat överge positiva behov av "com
fort", trygghet i sina relationer och institutioner. Också i sena
re generationer möter invandrarättlingar en sluten värld och 
diskriminering i samhället "utanför" och positiva fördelar av 
det utvecklade nätverket i den egna gruppen. Därför behåller 
de bindningar till den egna etniska gruppen också när de har 
klättrat ovanför dess klassgränser. 

Den uteblivna strukturella assimilationen är här den grund
sten på vilken skeppet av den sammansmälta amerikanska na
tionen strandat, menar Gordon, M (1970:42). Detta är en viktig 
aspekt för förståelse av våra skandinaviska erfarenheter som 
längre fram kommer att redovisas. 

Etnicitetens förändring i ett tidsperspektiv 

Olika generationer och klasstillhörighet 

Det finns vissa centrala gemensamma nämnare i den ameri
kanska bilden av etnisk utveckling. Det är först och främst 
invandrarnas strukturella position i storsamhället och dess för
ändring. I ett tidsperspektiv blir en förändring av strukturella 
villkor en utslagsgivande faktor för etnicitetens utformning 
och betydelse. Här skall vi därför redogöra för relationen mel-
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Ian etnicitet och klass i olika invandrargenerationer i USA. 
Utgångspunkten här blir en genomgång av en debatt om assi
milationen av etniska grupper i USA som presenteras av Crispi
no 1980. Crispino pekar här på en avtagande betydelse av 
etnicitet som sammanhållande kraft och ökande betydelse av 
klass som främsta grundval för senare invandrargenerationers 
värde- och beteendeorientering. 

Etniciteten som uttryck för etniska gruppers relation till 
invandringssamhället varierar i tid och rum och är olikartad 
hos tidigare grupper av invandrare jämfört med senare genera
tioner. Crispino hävdar att 

"Avstegen från det etniska ursprunget har inte alltid följts av motsva
rande avsteg från klassursprunget" (Crispino 1980:156). 

Arbetarklassetnicitet är fortfarande den synbara etniciteten 
fortsätter Crispino (ibid): 

"Medlemmar av dessa etniska grupper tenderar att samlas 1 sma 
traditionella kvarter i centrala staden, där deras, alltjämt ganska 
utpräglade, livstil och institutioner ger samhället i övrigt belägg för att 
etniciteten fortfarande inte är död. Det koncentrerade boendet inne
bär risk för konflikt om revir och arbete med andra, senare inflyttade, 
grupper, huvudsakligen färgade och spansktalande. På senare tid har 
dessa etniska grupper blivit målgrupper för samhällsorganisatörer, 
som, till skillnad från sina föregångare för 50-75 år sedan, inser 
etnicitetens värde som konstruktivt element i program för revitalise
ring av närsamhället." 

Etnicitetens klassgrundval ser Crispino på följande sätt: "För 
dessa människor är etniciteten en tröst för att de inte har 
kunnat förverkliga den amerikanska drömmen." (Crispino 
1980:157). De som har förverkligat "the American dream" i 
olika grader, uppvisar (genom senare generationer) en annan 
typ av etnicitet, "ny etnicitet". Till skillnad från förfäderna med 
i huvudsak bondebakgrund och arbetarklassposition i USA 
håller den senare generationen av invandrare på att i stigande 
grad klättra upp mot mellanskikten (Crispino 1980:157). I dessa 
senare grupper får etnicitet en "renässans" (ny väckelse) men 
är av annan karaktär, stoltare, mera medveten, frivillig och 
rationalistisk än hos de tidigare generationerna; men också 
mera symbolisk och situationell. 
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I ett samtida perspektiv existerar följaktligen olika former av 
etnicitet bredvid varandra. Olika invandrargenerationer till
hör olika samhällsklasser. Deras olika objektiva erfarenheter 
och subjektiva aspirationer resulterar i dessa olika former av 
etnicitet. 

Nuvarande arbetarklassetnicitet utgörs dels av äldre etniska 
grupper vilka förblivit en del av arbetarklassen och dels av dem 
som nyanlänt till städerna, vilka i regel också tillhör arbetar
klassens "lägre" skikt. Hit hör oftast spansktalande invandrare 
och färgade amerikanare. Till skillnad från äldre stadsetnici -
teter, som ofta som intressegrupp bedriver ett utåtriktat poli
tiskt arbete i grannskaps- och kommunalpolitiska frågor, där 
deras intressen aktivt förs fram, är de nyanlända etniciteterna 
mera inåtvända och inriktade mot omedelbar anpassning för 
överlevnad. Båda grupperna finner man ofta i städernas cen
trala delar där de i relation till varandra tvingas tävla om makt 
och arbete (Crispino 1980:157). Det som skiljer de olika arbe
taretniciterna åt är att de äldre arbetarklassetniciteterna "ser 
värdet av etnicitet som ett konstruktivt element i grannskaps
utvecklingsprogrammet" (Crispino 1980:156), dvs en aktiv poli
tisk plattform med krav på det omgivande samhället. De nyan
lända grupperna har gentemot omvärlden ställt etniciteten som 
skyddsram, inom vilken gruppens inre konstituering pågår. 

Det som liknar de båda typerna av arbetarklassetnicitet, är 
strukturell likhet i de objektiva materiella förutsättningar som 
är kopplade till arbetarklasstillhörighet. Dit hör snäva arbets
revir, koncentrerade bostadsområden m m; inom ramen fördes
sa objektiva förutsättningar fungerar skilda nätverk av släkt
skap och vänskap som en strategiskt viktig ram för social 
organisation. Där regleras både individuella och kollektiva 
välfärdsframsteg, och även den interna trygghet som genereras 
utifrån social och fysisk närhet. 

Med tiden utvecklar de äldre grupperna större kompetens i 
relation till omvärlden och tar efter det industriella samhällets 
sätt att kommunicera med andra grupper i samhället. Denna 
typ av integration är främst beteendeassimilation, dvs gruppen 
blir mera lika stadsbor i sitt beteende. De ackultureras, dvs lär 
sig landets språk, kulturkader, har liknande kläder mm. De 
nyanlända håller sig länge till sina egna språk, kläder, livsstilar 
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(kulturseder och ritualer) medan de erövrar kunskap om det 
nya samhället. Trots "yttre" skillnader behåller båda grupper
na den sociala organisationen stark så länge de för arbetarklas
sen typiska strukturella villkoren råder som gruppens objekti
va materiella ram. Därför säger Crispino: 

"Det är olyckligt att termen kulturell pluralism har kommit att syfta på 
ett fenomen som egentligen borde beskrivas som strukturell eller 
religiös pluralism. Visserligen finns alla former av pluralism kvar, 
men den kulturella typen har förmodligen utvecklats minst, eftersom 
invandrarna varit beredda att lägga bort sitt kulturella bagage, men 
mindre benägna att överge sina etniskt inneslutna släktskaps- och 
vänskapsnätverk" Crispino 1980:155-56). 

Bibehållandet av det etniska och sociala nätverket hade sin 
funktionella förklaring. De nära utbytet av erforderliga sociala 
tjänster och känslor förstärktes gen,)m äktenskap inom grup
pen vilket därmed betydde reproduktion av släktskaps- och 
sociala band. 

Den "nya" etniciteten är däremot, enligt Crispino, av annan 
karaktär. Med stigande social mobilitet splittras den fysiska 
och sociala närheten mellan människor. De flyttar högre upp 
i samhällets yrkes- och makthierarki, bosätter sig i mera et
niskt blandade bostadsområden och kommer därmed ifrån var
andra. Den större materiella tryggheten medför ett annat för
hållande till etniciteten. Mellanskikten, ättlingar till bonde
och arbetarklassinvandrare ser numera stoltare på sitt etniska 
ursprung. De har kommit över de materiella ramarna i den 
etniskt-sociala struktur som kännetecknade deras förfäders 
liv. Ett omedvetet införlivande av etniska kultur koder hörde 
samman med tidigare generationers socialisation till de reali
teter vilka kännetecknat deras uppväxtvillkor. 

Införlivandet av olika "etniska" kulturkader och element är 
numera medvetna handlingar som nya etniciteter "klistrar på 
sig" som en etikett eller ett symboliskt märke ("label'') snarare 
än en i objektiva villkor förankrad identitet (Crispino 
1980:159). Det subjektiva momentet är därför ett väsentligt 
drag i den nya etniciteten. De väljer individuellt och frivilligt 
att medvetet bli en "etnicitet" utan de materiella villkor som 
tidigare bestämde ramarna för sociokulturell säregenhet. Där-
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för får etiketten en mera symbolisk karaktär kopplad till olika 
situationer av rituell karaktär: tillfälliga påminnelser om ens 
etniska förankring sker i samband med att helger firas, flaggor 
hissas, festivaler anordnas, gruppresor till gamla hemländer 
företas och studiecirklar kring det etniska ursprunget anord
nas (Crispino 1980:160). 

Crispino betraktar den nya etniciteten som en tillfällig "mo
defluga". Behovet av upptäckt och förnyelse av etniska rötter 
förväntas här försvinna pga att sociala relationer förändras. 
Genom stigande uppåtgående social mobilitet har den senare 
generationen i stigande grad strukturellt assimilerats. "Identi
ficational ethnicity" är symbolisk till sin karaktär och utgör ur 
ackulturationens synvinkel en "restfas" på väg mot den kom
pletta assimilationen i det amerikanska samhället. 

Arbetarklassetnicitet kan här betecknas som ett sorts "äldre 
etnicitet" och som en strukturell faktor. Den "nya etniciteten" 
som uttryck för identitetssökande hos mellanskikten förstås 
här som en symbolisk och kulturell faktor. Om man med hänsyn 
till Crispinos syn på en stigande strukturell integration av 
senare generationer inför här en tidsfaktor så förefaller det 
som om vi i framtiden kan förvänta oss en komplett assimila
tion (strukturell och kulturell) av invandrare. I förlängningen 
kommer då etniciteten att förlora sin grundval och den bör 
därmed upphöra i framtiden. 

Etnicitet och identitet 

Crispino (1980) fokuserar på relationen mellan etnicitet och 
klass som grund för mobilisering av olika typer av etnicitet 
under historiskt olika skeenden. 

Skillnader mellan generationer och klasspositioner av in
vandrare ser också Katunaric på liknande sätt: Hos de tidigare 
generationerna av invandrare i USA har intresset för etnisk 
tillhörighet uttryckt ett behov av skydd visavi andra etniska 
grupper pga rivalitet, och av grupper som kom senare visavi 
majoritetssamhället pga den kollektiva placeringen i underlä
ge. 

"Skyddets kulturella förklädnad gav då en social plattform, där olika 
typer av ekonomisk hjälp kunde förmedlas mellan enskilda medlem-
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mar i den etniska gruppen och där känslan av gemenskapens skydd 
blev ett stöd i kampen mot underläget. Det nyare etniska "uppvaknan
det" uttrycker däremot ett främlingsskap, specifikt för en "postindu
striell" period av samhällsutveckling, men också en identitetskris, vil
ken troligen är en normal följd av den moderne amerikanarens anpass
ning till en värld, styrd av opersonliga organisationsformer" (Katuna
ric 1980:26). 

Senare generationers etnicitet ser Katunaric som mellanskik
tens reaktion mot anonymitet i samhället. Etnicitetens mate
riella grundval relaterar Katunaric däremot till klasskonflikter 
i USA. 

Det finns fortfarande en markant förekomst av den "äldre" 
typen av etnicitet bland arbetarklassens olika delar (svarta, 
spansktalande immigranter) i USA som ett resultat av att dessa 
grupper har marginaliserats inom välfärdsstaten. Eftersom det 
inte råder en jämn fördelning av välfärdens frukter bland olika 
grupper har etniciteten fortfarande samma funktion som förr 
hos senare generationer av invandrare vilka hamnat på efter
kälken, dvs skyddsfunktion. 

Den ständigt fortgående invandringen bidrar till en förnyelse 
av etnicitetens betydelse. Invandrargruppernas varierande 
sammansättning skapar en polarisering utefter en hierarkisk 
skala med nya invandrare och "gamla" på efterkälken på ska
lans nedre del, och mer lyckade senare generationer av invand
rare i skalans andra ände. Etniciteten blir då också en impor
terad produkt som befästs av underläget och skydds behovet vid 
invandringen. 

Till följd av en rörelse mellan olika historiska och ekonomi
ska regioner och sfärer (utvandrings-invandringsländerna) får 
etnicitet (en förlegad historisk produkt) alltid ny aktualitet. 
Människorna från utvecklingsländernas traditionella sektorer 
och periferin har genom utvandringen förflyttats till i-länder
nas industricentra. Från sina hemländer har migranterna tagit 
med sig både klassmässiga och etniska egenskaper, vilka i och 
med invandringen antar en konfliktfylld dimension inom in
vandringssamhället. Denna typ av strukturell och kulturell 
konflikt hänger samman med existens av och reproduktion av 
"dual economy" och de därmed existerande "traditionella sek
torernas" former för ekonomiskt och socialt liv. Etniciteten i 
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sig är därför inte en konservativ kraft, men kan exploateras 
som ett legitimt, symboliskt medel varigenom klasskillnader 
och andra former av social repression kan befästas i samhället 
(Katunaric 1980:20). I etnicitetens skyddsfunktion ser Katuna
ric en flykt ifrån mera ändamålsenliga och realistiska kampfor
mer. Etniciteten får alltså en funktion av organiserad flykt. 
Därför ser inte Katunaric någon politisk styrka inom etnicite
tens ramar, utan menar att det är lönlöst att där söka efter 
emancipation (Katunaric 1980:27). 

Den nya etniciteten betraktas inom denna synvinkel sam
manfattningsvis som en aspekt av social organisation och inte
gration på följande sätt: 

Under tidigare perioder av begynnande industrialisering och 
samhällsekonomisk utveckling, då marknadskrafterna polari
serade olika intressen och skärpte konflikter mellan olika grup
per i samhället, sammanföll etnicitet och klass tydligt för olika 
och åtskilda grupper. I och med den senare utvecklingen av 
kapitalismen då marknadskrafternas utveckling kräver större 
rörlighet (horisontell och vertikal), vid sidan av de välfärdsför
delar som en mera spridd uppåtgående social mobilitet innebär, 
inträffar samtidigt ett sönderfall av den sociala integrationen 
av tidigare fysiskt och socialt "fasta" grupper. De lösgör då 
möjligheter till bättre individuella karriärer men också större 
(individuell) isolering och anonymitet. Sönderfall av olika for
mer av social intimitet, utveckling av klasser som sociala grup
per av anonyma individer m m, skapar grunderna för uppkom
sten av protest och sökande efter nya former för social samman
hållning dit också former av etniskt nyvaknande hör (Katuna
ric 1980). 

Synen på etnicitet som aspekt av olika former av social inte
gration, kopplad till klass- och samhällsutveckling ställer Ka
tunaric i kontrast mot etnisk "revival" som ett oberoende och 
självproducerande fenomen (Greely 1974). I denna "nyvaknan
dets" ideologi ges ofta etniciteten en sorts medfödd karaktär 
som därmed frikopplas från materialiteten (klassen) och reali
teten (historiska kontextet). Som lösgjord från sitt fundament 
får etniciteten lätt en politisk funktion i nykonservativa ideolo
giers intresse. Underliggande syften blir för de konservativa 
att göra klasstillhörigheten sekundär eller betydelselös. 
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Som Katunaric uttryckte det: 

"Men om etniciteten uppfattas som ett grupplivsprojekt i ett "klasslöst 
samhälle", representerar den en anmärkningsvärt konservativ orien
tering. Etniciteten blir den yttersta gränsen för mänsklig identifika
tion i samhället" (Katunaric 1980:27). 

Etnicitet och social mobilitet 

Katunaric inför en tes att orsaker till uppkomst av "nya etnici
teten" bör förstås som uttryck för en identitetskris. Orsakerna 
till denna kris ligger utanför etniciteten själv i nya former av 
konflikter i samhället vilka genereras av begränsningar i det 
industriella samhällets utveckling. 

Både Crispino och Katunaric ser arbetarklassens etnicitet 
(den äldre etniciteten) som en strukturell faktor förorsakad av 
invandrarnas underläge i den samhälleliga hierarkin. Skillna
den är att Crispino utvecklar synen på den politiska karaktären 
av etniciteteten (som grannskapsarbete eller liknande intresse
plattformer), hos äldre invandrare, medan Katunaric håller sig 
till dess skyddsfunktion. I synen på den nya etniciteten går 
däremot åsikterna isär. 

Till skillnad från Crispino som ser den nya etniciteten som 
snarare en etikett än sökande efter identitet (Crispino 
1980:159) ser Katunaric här ett uttryck för en mera djupgående 
samhällskris. Identitetssökande hos senare generationer av 
invandrare är här uttryck för generella och socialpsykologiska 
processer. Inom massamhällets ramar växer hot om normlös
het och anonymitet, processer vilka trots sin strukturella 
grundval inte kan få utlopp i de etablerade klassorganisationer
na, vilka själva "anonymiserats". I den generella krisen som 
tydligen drabbar både invandrarnas senare generationer och 
de infödda, kan invandrarättlingar finna viss trygghet inom 
(resterna av) den etniska kulturens ramar. Detta förutsätter att 
det finns olika subkulturer eller former för etniska sociala 
nätverk, så att dessa kulturella element kan förankras i existe
rande sociala grupper också hos mellanskikten. 

Ett sådant resonemang tas inte upp av Katunaric. Parenti 
(1970) diskuterar däremot etnicitetens strukturella och social
psykolgiska innebörd hos senare generationer av invandrare. 
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Här anförs en tes att etnicitetens uttryck i senare generatio
ner är dels (fortfarande) av strukturell karaktär och dels att 
den bärs upp av socialpsykologiska faktorer, vilka har sin 
grund i en upplevelse av diskriminering hos senare generatio
ners invandrare trots uppåtgående social mobilitet. 

Parenti hävdar att etniciteten har fått nya funktioner. Den 
kan numera användas som medel i kampen mot social repres
sion. 

Parenti, till skillnad från Crispino, anser inte att senare 
generationers invandrare i USA flyttar upp "en masse" till 
mellanskikten. Enligt Parenti (1970:68) har minoriteternas 
uppåtgående mobilitet inte varit så dramatisk i ett vidare tids
perspektiv vilket ofta antas: 

"En jämförelse mellan första och andra generationens yrkesstatus 
enligt 1950 års mantals- och folkräkning ger inga belägg för någon 
mera betydande konvergens av statusnivå mellan olika grupper" (Pa
renti 1970:68). 

och därför säger Parenti: 

"Om etniciteten kommer att försvinna som faktor i det politiska be
teendet hänger till stor del samman med en total etnisk strukturell
identifikativ assimilation i värdsamhället" (Parenti 1970:78). 

Uppvaknandet av den andra generationen bör enligt Parenti 
inte ses som endast symboliskt och uttryck för en identitetskris 
i protest mot anonymitet i massamhället. Många invandrarätt
lingar, dvs senare generationer, har endast ackulturerats ("ame
rikaniserats") men inte strukturellt assimilerats i USA. Då blir 
det symboliska uttrycket resultat av en annan bakomliggande, 
situationell konflikt än identitetskrisen. Uppsvinget bland de 
senare generationerna är enligt Parenti uttryck för en samlad 
uppgång i det amerikanska samhällets välfärd (Parenti 
1970:69). I det perspektivet kan det tänkas att vissa senare 
generationer invandrare frustrerats över ett bibehållet under
läge gentemot andra mer priviligerade samhällsskikt och etni
ska grupper. Då bör det etniska nyvaknandet snarare ses som 
produkt av stigande kritisk medvetenhet eller som en upplevel
se av relativ deprivation bland de grupper av senare generatio
ner invandrare som har "klättrat" men inte tillräckligt högt. De 
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kan då uppfatta sin samhälleliga situation som uttryck för 
orättvisor mot sin etniska grupp, och använda etnicitet som 
medel att ytterligare förbättra sin situation genom en större 
kollektiv handlingsplattform. När så blir fallet blir denna "väc
kelse" inte en kortlivad "modefluga" (Crispino 1980:165) utan 
kanske snarare en funktionell politisk plattform (jämför Haw
kins och Lorinskas 1970). 

Parenti (1970) hävdar att etnicitetens fortsatta betydelse för 
USA bör förstås som uttryck för att etniska minoriteter inte har 
assimilerats i USA."Frågan om varför en etnisk minoritet fort
sätter att rösta som etnisk minoritet trots ökande grad av assi
milering fokuserar på ett falskt problem eftersom minoritets
grupper inte är assimilerade." (Parenti 1970:75). 

De etniska minoriteterna har i stigande grad, framför allt i 
andra och tredje generationen, upptagit stora delar av "ameri
kansk" kulturpraxis (amerikaniserats), men förblivit bundna 
till sina respektive sociala substystem. Distinktionen av dessa 
sammanhängande processer (assimilation och ackulturation) 
är nödvändig, just för att visa hur de, också enligt Parenti, 
arbetar på helt separata nivåer av immigranternas integration 
i USA. Här närmas Parenti M Gordons (1970) förståelse av 
etnisk-social utveckling. 

Ackulturationen ("amerikaniseringen'') stiger, men den åtföljs 
inte au (social) assimilation och strukturell integration. "Etnis
ka sub-kulturer kan bestå eller utveckla nya strukturer obe
roende av värdsamhället och trots en omfattande kulturell för
ändring i riktning mot den dominerande kulturen." (Parenti 
1970:66). Detta gäller speciellt för de starka sociala substruk
turer som omfattar primära och sekundära grupprelationer -
dvs familj, vänner, närmare umgängeskrets. 

Denna distinktion mellan det kulturella och sociala livet har 
sin upprinnelse i den strukturella olikheten i samhället, dvs 
uppkomsten av ny vertikal social indelning, baserad på ras, 
religion och nationellt ursprung. Strukturella helheter av et
niska grupper förenade av liknande sociala- och klassvillkor 
växer fram, som hierarkiska avdelningar i samhällets maktre
sursskalor. Många etniska grupper blir här integrerade kring 
dessa gemensamma nämnare, vilka uttrycker horisontell grup
pering utmed vertikalskalan av den sociala rangordningen mel-
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lan olika (etniska) grupper i samhället. (Ras; i botten färgade, 
religion; protestanter före katoliker, nationalitet; skandinaver, 
tyskar etc före polacker, ungrare etc). 

Bakom dessa olikverkande processer (ackulturation/assimi
lation) döljer sig just bristen på strukturell integration för det 
stora flertalet av amerikanska immigranter. Den gemensamma 
välfärdskakan har varit och förblivit ojämnt fördelad i USA. 
Den skiftande sociala mobiliteten för olika grupper i USA har 
lett till en förstärkt hierarkisering av etniska och (i sin helhet) 
klassmässiga relationer, trots att det inom ramen för olika 
etniska grupper getts sken av lika möjligheter för alla - tack 
vare enskilda medlemmars framgångar och karriärer. Även om 
minoriteter med tiden fick bättre levnadsstandard i USA beror 
det snarare på den genomgripande strukturella samhällsom
vandlingen i USA: 

"För minoritetsmedlemmar är manschettyrken inte så mycket resulta
tet av etnisk mobilitet utan snarare resultatet av en total strukturell 
förändring av nationalekonomin och en förändring av nationalekono
mins och arbetskraftens sammansättning" (Parenti 1970:69). 

Den till synes förekommande kulturella mångfalden (kulturell 
pluralism) blir då en komplicerad följd av ojämlikheter i sam
hället. Kulturell pluralism kan ge sken av att enskilda eller 
sammanslagna kulturella grupper väljer att hålla kvar sina 
kulturella profiler eller i olika portioner införliva invandrings
samhällets kulturella innehåll. I verkligheten hänger denna 
valfrihet nära samman med mångfalden i klasstillhörighet (och 
inte bara etnisk-kulturella skillnader) och den realitet som där 
leder till uppkomst av nya kulturella-etniska band. Kulturell 
pluralism blir i denna mening långt ifrån jämlikhet och snarare 
uttryck för brist på jämlikhet. 

Betyder det att uppåtgående social mobilitet och utjämning 
av strukturella villkor i samhället - mellan invandrargrupper 
och i relation till invandringslandets befolkning - minskar 
etnicitetens betydelse? Parenti diskuterar här nya mekanismer, 
vilka trots uppåtgående social mobilitet i vissa av invandrarnas 
senare generationer fortsätter att ge näring åt etniska band. 
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Etnicitetens socialpsykologiska ramar: Stigma, relativ 
depriuation och identitetskriser 

Parenti (1970) hävdar att social mobilitet i små portioner och 
inom samma grupp inte räcker till för att etniciteten som social 
och politisk faktor skall försvagas. Tvärtom - under sådana 
villkor kan den förstärkas. Om det föreligger olika möjligheter 
för olika etniska grupper, kommer de att konkurrera internt 
kring det smala sociala framgångsreviret - med etnisk slag· 
kraft, som förstärks av konkurrensen. Detta kan få markanta, 
politiska effekter på det sättet att sämre ställda grupper som 
helhet blir politiskt konservativa (jämför katolikernas sviktan· 
de stöd till demokraterna i USA (Parenti 1970) ), medan de 
bättre ställda etniska grupperna blir öppnare för de allmänna 
och gemensamma, samhälleliga angelägenheterna och utveck
las politiskt mera progressivt (Parenti 1970:72). Med stöd från 
olika politiska intressen förstärks etniska motsättningar, och 
etniciteten stärks som politisk plattform. 

När enskilda individer gör karriär utanför eller innanför den 
etniska gruppen, skulle detta kunna leda till stigande assimila
tion av dessa i majoritetssamhället. Parenti (1970) menar att 
enskild, social mobilitet kan innebära en konfliktfylld situa· 
tion, där en medlem av stigmatiserad etnicitet fortsätter att 
uppleva sig som stigmatiserad utanför. En karriär som en med· 
lem av en etnisk minoritetsgrupp har gjort, behöver inte betyda 
garantier att han kommer att inviteras till angloamerikanska 
primärgruppssammanhang. Parenti uttryckte det så: "En ac· 
kulturerad medlem av en etnisk grupp behöver inte vara mera 
accepterad av den infödde än den icke ackulturerade ... " 
(1970:73). Detta har tydligt blivit förstått och upplevt, eftersom 
personer som har gjort karriär utanför den egna gruppen inom 
sin egen grupp söker bekräftelse på sina framgångar snarare 
än i utgruppen, där de förblir stigmatiserade. I den egna grup· 
pen blir de en förebild och kan reflektera sin glans i andras 
beundran och fortsätta göra karriär med den egna gruppen som 
resurs och därmed också stärka den etniska gruppens ramar. 
Exempel på det senare ser vi i politiska sammanhang i USA. 

"Det etniska röstandets styrka beror dels på den etniska identifikatio
nens intensitet och dels på valets etniska relevansnivå. Det starkaste 
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och tydligaste tecknet på etniskt politisk relevans är en etnisk kamrats 
namn som första namn på vallistah. Detta kan alla som röstar se. 
Medelklasstatus är i praktiken en nödvändig förutsättning för kandi
datur till en viktig post: för att en etnisk grupp skall utveckla tillräck
ligt politiskt kunnande och inflytande för att säkra en sådan nomine
ring krävs också en medelklassutveckling. Därför är det etniska val
deltagandet störst när den etniska gruppen skapat en medelklass, dvs 
i andra och tredje generationen, inte i den första" (Wolfinger 
1970:117 -118). 

Detta kan förstås som utslag av ojämna förutsättningar för 
gruppen som helhet. Gruppen fortsätter att hävda sig etniskt 
och genom identifikation med egna framgångsrika medlemmar 
bearbetar stigma (nedvärdering) inifrån. I samma exempel kan 
man se hur enskilda medlemmar av gruppen kan använda sig av 
gruppens hierarkiska underläge och skaffa sig en bättre refe
rens för sina framgångar samt eliminera egen underlägeskäns
la gentemot vissa andra "utgrupper". Social status blir då en 
relativ fråga beroende på vem man jämför sig med: frågan om 
"relativ deprivation". Ändå hävdar Wolfinger att: 

"Den etniska medvetenheten försvagas: den är redan svag i vissa delar 
av landet och i vissa etniska grupper. Förbättrad utbildning, geogra
fisk spridning, blandäktenskap och kontakter med andra grupper bi
drar till att minska den etniska medvetenheten" (Wolfinger 1970:122). 

Parenti kritiserar detta uttalande, som han menar bör tas med 
reservation, så länge etnisk mobilitet förblir segmenterad, dvs 
gäller enskilda individer eller grupper. Istället säger Parenti: 

"Att etnicitetens framtida försvagning hänger samman med en total 
strukturell och identifikativ assimilation (Parenti 1970:78). 

Parenti menar att assimilation kräver mera en geografisk, ut
bildningsmässig och yrkesmässig mobilitet. Punkt efter punkt 
pekar han på hur samtliga nämnda kategorier kan leda till 
stärkt etnicitet till följd av bl a faktorer som stigmatisering och 
rangordning av etniska och sociala grupper. Han framhäver 
ytterligare en faktor som argument för etnicitetens förstärk
ning i det industriella samhället, nämligen hotet om identitets
löshet utanför gruppen. 
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"I 'massamhällets' tidsålder när så många 'söker en identitet' har en 
identifikation som är större än jaget men mindre än nationen sina 
fördelar" (Parenti 1970:73). 

Etnicitet erbjuder alltså flertalet "skyddsmurar" gentemot 
strukturella och också kulturella hierarkier i samhället. Den 
erbjuder en plats och en sociokulturell plattform som - i för
längning av sina politiska konsekvenser - inte bör ses endast 
som "försvarsmurar" och defensiva strategier. De bör snarare 
ses som en offensiv strategi och under omständigheterna av 
ojämställdhet som den bästa möjliga plattform för en integre
rad, kollektiv bearbetning av de strukturella positionerna av 
underläge som flertalet av etniciteterna innehar. Vilka grupper 
och vilka politiska krafter i samhället som senare väljer att 
samarbeta och integrera etniska institutioner och organisatio
ner är en fråga om enskilda länders interna, sociala och politi
ska dynamik och invandrarpolitik. Men inga grupper och inga 
samhällsintressen som har social fred i samhället som mål kan 
gynnas av hierarkiskt splittrade etniciteter eller utslagna in
vandrare. Sådana sociala villkor innehåller förutsättningar för 
genererande av element av strukturfascismen. Större delen av 
etniciteternas nuvarande styrka hänger samman med struktu
rella omständigheter som helhet, både i USA och Europa. När 
dessa omständigheter förändras och utjämnas kommer för
hoppningsvis etniska grupper och organisationer att få en mera 
valfri funktion. 

Sammanfattande diskussion 

Vid en genomgång av amerikanska invandrarpolitiska ideolo
gier och debatter kom vi, i linje med Gordons förståelse av 
utvecklingen i USA, fram till att relationer mellan etniciteter 
och storsamhället kännetecknas av följande: 

"Kort sagt anser jag att det har skett en avsevärd beteendeassimilation 
eller ackulturation i Amerika, medan den strukturella assimilationen, 
med vissa viktiga undantag, inte varit lika omfattande" (Gordon 
1970:40). 
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Viktiga undantag är i första hand de intellektuella. De övriga 
grupperna bildar "block" vars lägsta och minst integrerade 
"cement"-cell utgörs av separata grupper av svarta, spanskta
lande och indianer. 

Också senare generationers invandrare har i dessa olika 
grupper "amerikaniserats" i sitt beteende, men i sina privata 
sfärer behåller de sina egna etniska nätverk. Dessa står både 
för reproduktion av etniska kollektivets inre subkulturer och 
markerar samtidigt klassgemenskap inom blocken (ethclass). 
Med tiden kommer dock, enligt Crispino (1980), olika typer av 
en klassmässig förankring att skilja olika generationer åt och 
även förändra karaktären av deras etnicitet. Tidigare genera
tioners invandrare och de nyanlända invandrarna är mest "eth
nic" i termerna av bindning till traditionella värdeorienteringar 
och gruppens beteendemönster. 

Senare generationer kommer genom uppåtgående social mo
bilitet att distanseras från dess ursprungliga etnisk-kulturella 
uttryck, vilka bars upp av deras arbetarklassförfäder. Dessa 
senare generationer kommer att erodera etnisk sammanhåll
ning och kulturell kontinuitet genom (splittrande) förankring
ar i högre samhällsskikt. Mestadels kommer dessa 
arbetarklassättlingar i tredje generationen att klättra upp i 
hierarkin och själva bli integrerade med andra amerikanare 
från olika klass- och religiösa grupper. Klass blir här primärt 
i relation till etniciteten som i sina rester blir symbolisk och 
snarare en modefluga - en etikett. Klasstillhörighet kommer 
med tiden att påverka olika gruppers värde- och livsstilar och 
inte etnicitet. 

Också hos arbetarklassen i de senare generationerna kom
mer etnicitet följaktligen att tjänstgöra som instrument för att 
förverkliga icke etniska syften. Till skillnad från etnicitetens 
tidigare skyddsfunktioner vilka användes som försvar av en i 
utvandringslandet förankrad identitet, kommer senare genera
tioners etnicitet att få en framåtriktad i bostadsområden och 
politiskt arbete förankrad funktion. Istället för identitetsbeva
rande blir det här fråga om identifiering med andra socialt 
likasinnade grupper och organisering kring gemensamma in
tressen. 

Skillnader mellan arbetarklassetnicitet och mellanskiktset-
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nicitet leder enligt Crispinos tolkning till en typ av kulturplu
ralism, vilken hänger samman med klasstillhörighet. I relation 
till Gordons "ethclass" blir bara klass kvar. 

I förlängningen kommer inte etniciteten att finnas kvar när 
alla generationer assimilerats. Också hos arbetarklassen är 
etnicitetens etniska dagar förbi då de inte längre kommer att 
utgöra lokus för det kulturella element som bär den; språk, 
religion och kultur - utan blir endast en instrumentell platt
form för andra (och politiska) intressemål. Denna något uto
piska syn på framtiden förutsätter att en komplett strukturell 
assimilation kommer till stånd hos alla senare generationer 
( och inte bara vissa). En komplett strukturell assimilation be
tyder också ett närmande mellan grupperna inom "privata" 
primärsfären, vilket trots uppåtgående social mobilitet inte ens 
inträffat hos senare framgångsrikare generationer enligt Gor
don och Parenti. Parenti påpekar att en klassegmentering i 
samhället fortsätter. Den betyder för invandrarna en tillbaka
gång. Etniska gruppen behövs som skydd mot diskriminering: 
den är en trygghetsplattform vid upplevelsen av stigmatisering 
(nedvärdering) utanför gruppen både för den som är i underlä
ge och den som har klättrat upp men inte accepterats. Dessut
om tjänstgör etniska kollektivet för det kollektivt statushöjan
de målet i konkurrensen med andra grupper och som rekryte
ringsbas för politisk orientering. 

Katunaric (1980) tillägger identitetsaspekten och betydelsen 
av närhet som kan förmedlas i etniska primärgruppssamman
hang. Denna närhet är en viktig faktor i sökandet efter inti
mitet, vilken blir svårt att finna i andra sfärer av anonymisera
de moderna samhälleliga institutioner och sammanhang. 

Etniciteten är inte heller hos Katunaric "mål i sig" utan har 
fått vissa funktioner som tyder på att den - i grunden en 
konservativ kraft - får till följd av samhällelig utveckling en 
funktion av identitetsskydd hos både de tidigare och senare 
generationerna. En förändring av dessa generationers mate
riella livsramar leder till att etnicitetens innebörd som skydds
organ skiftar i tiden men behåller sin funktion som lokus för 
social närhet. 

Man kan tänka sig en förenklad syntes av detta resonemang 
på följande sätt: 
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Tid Etnicitet socialpsykologiska klass 
och kulturella funk-
tioner 

fas 1 invandring etnisk grupp skydd av "traditio
nell" kulturell iden
tiet 

bönder, arbetar
klass 

möte 

fas 2 konflikt 

(nationalitet som 
bas) 

ethclass 

(olika etniska 
grupper, klass och 
"kultur" som bas) 

inkapsling inom et
nisk-nationella grup
pen 

intern integration 

invandrar kulturer 
växer fram (ackultu
ration (1) nationella 
gränser suddas ut, et
niska kollektivet for
mas) 

soc mobilitet mot 
mellanskikt 

fas 3 differentie
ring 

intressegrupper 
(klass och livsstil 
som bas) 

identifikation, extern 
integration (ackultu
ration 2) 

strukturell och 
klassegmentering 
(gamla och nya in
vandrare) 

(subkulturer med 
nya etniska för
tecken) 

(ny socio-kulturell 
identitet växer fram) 

Utifrån de citerade erfarenheterna kring etnicitetens utveck
ling i USA förefaller det att etnicitetsfunktionerna skiftar i 
olika generationer, i ett tidsperspektiv och beroende på olika 
klassförankringar i invandrarnas tids- och generationssam
manhang. Det förefaller som att relationerna mellan invandra
re förblir en underlägesrelation visavi storsamhället också i de 
senare invandrargenerationerna. Detta "underläges" karakte
ristika varierar dock i tiden. Vid invandringens början är den 
bunden till försvar av den socio-kulturella identiteten hos de 
tidigare och nyanlända invandrarna. Dessa är bärare av erfa
renheter förankrade i hemländernas bonde- och arbetarklass
verklighet, sociala organisationer och värderingar. 

Identitetförsvaret blir i det läget ett sätt att kontrollera svå
righeterna i den primära existenciella och kulturella anpass
ningen till invandringslandet. Etnicitet är här kopplad till na-
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tionellt slutna etniska grupper och fyller funktionen av skydds
murar, dvs försvarsanläggning. 

Olika nationella grupper utvecklar med tiden intern integra
tion in i större helheter där i första hand klassförankring står 
som gemensam nämnare för uppkomst av större sociala (och 
territoriella) grupperingar, dvs ethclass. Ett större etniskt kol
lektiv bildas här med klass och ofta religion som ram för internt 
socio-kulturellt närmande. Den interna ackulturationen som 
här inträffar följs åt av en stigande extern ackulturation. Syftet 
blir här individuellt och kollektivt statushöjande och ytterst, 
uppåtgående social mobilitet. 

De personer och de grupper som lyckats klättra upp i den 
samhälleliga hierarkin fortsätter dock att utveckla både en 
extern ackulturation och i viss utsträckning en strukturell in
tegration. Men till följd av dels en lägre social mobilitet för 
invandrarnas senare generationer (jämfört med andra värd
grupper i invandringssamhället) dels slutna portari de inföddas 
och högre sociala skiktens privata sfärer, kommer dessa mer 
framgångsrika senare generationer att fortsätta att förankras 
i det egna etniska kollektivet. Här blir det fråga om fortsatta 
band i den primära sfären, dvs släkt och vänkretsen. 

Angående relationen mellan etnicitet och assimilation disku
terar Crispino (1980) tre betraktelsesätt: 

1. Det första är "Straight-Line Assimilation", dvs att det före
ligger en beroenderelation mellan etnicitet, klass och assimila
tion. I senare generationer, då en uppåtgående social mobilitet 
genomförs och olika etniska grupper blir mera jämställda i 
samhället minskar etniciteten som sammanhållningsfaktor, 
medan betydelse av klass ökar. 

2. "The Continued Viability of Ethnic Groups", dvs fortsatt 
livskraft av etniska grupper, särskilt i privatsfären, som en 
identitetskälla och någon sorts samhällelig cement. Här refe
rerar Crispino till Greely (1974). Greely (1974) framlägger en 
"ethnogenesis"-modell vilken förutsätter att de flesta invandra
re och invandringslandet delar en i vidare mening gemensamt 
"västvärldens kulturella arv". Trots bibehållande av vissa uni
ka element kommer en gemensam kultur att växa fram under 
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inflytande av tid, utbildning och gemensamma amerikanska 
erfarenheter. Därvid inträffar en "etnicizations-process", en 
ömsesidig assimilation, med ömsesidig förändring och närman
de till följd. Etniciteten får här en viktig betydelse som ett 
grundläggande sammanhållande samhällscement (Greely 
197 4:27). Etniciteten har så att säga "ett eget liv" som den 
yttersta identifikationen i samhället. (Ett kulturelt-pluralis
tiskt samhälle, som växer fram enligt denna förståelse, har sitt 
fokus i ett antaget konfliktfritt kulturutbyte baserat på en 
underförstådd kulturell gemenskap.) 

3. "Ethnic Resurgence", dvs återuppvaknande av etnicitet i 
senare generationer. Här blir stigmatiseringen viktig som 
grund för etnicitetens fortsatta kraft. Det kan gälla upplevelser 
av nedvärdering av etnisk status. (Glazer & Moynihan, 
1970:70-74) I en vidare mening betyder det enligt samma för
fattare att hemland och religion minskar i betydelse som grund 
för identifikation, medan den gemensamma intresseoriente
ringen stiger i specifika grupper och bärs av "primära" etniska 
band i lokala sammanhang. Likhet i beteende och strukturella 
villkor blir här en viktig basis för uppkomst av nya sociala och 
politiska intressegrupper. (Vi kan här tillägga Parentis syn på 
betydelse av upplevelse av stigmatisering för senare generatio
ner vilka upprätthåller etniska relationer trots olika klasstill
hörighet.) 

Klass, kultur och stigmatisering är här tre olika fokus på rela
tion mellan etnicitet och assimilation, men de måste integreras 
på ett enhetligare sätt. En förståelse av relationen mellan et
nicitet och assimilation och dithörande olika invandrargrup
pers framtida beteende hänger samman med en syntes av struk
turella förutsättningar i samhället och etniska gruppegenska
per. Etnicitet och assimilation är sammanbundna, men multi
dimensionella processer som inbegriper element som vi tidigare 
har diskuterat här. En analytisk distinktion av mikro- och 
makrofaktorer (dvs assimilation - mikro-nivå och pluralism 
- makro-nivå) bör göras först och sedan efterföljas av en 
syntes av dessa analysnivåer. (Här refererar Crispono till M 
Gordons syntesmodell 1975.) Med andra ord bör en djupare 
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förståelse av enskilda gruppers historia, etniska stolthet, ut
bildningsbakgrund, sociala relationer och nätverk iakttas se
parat och sättas i relation till gruppens position gentemot det 
omgivande samhället. Kriterier som bosättningsmönster, stra
tifikationssystem, värderingar som samhället har och praxisen 
gentemot speciella grupper (diskriminering, rasism) mm kom
mer att som yttre förutsättningar påverka graden (styrkan) och 
typen av etnicitetens utveckling i varje enskilt samhälle och 
socio-kulturellt sammanhang. Gruppens interna resurser och 
samhällets externa förutsättningar är sammanfattningsvis två 
primära element för förståelse av enskilda invandrargruppers 
etniska framtid. 
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3 Den europeiska 
invandrar bilden 

De aktuella europeiska invandrarerfarenheterna har en korta
re historia än de amerikanska. I den nuvarande "invandrarhi
storien" har vi ännu inte hunnit reflektera över skillnader i 
"tidigare och senare" invandrargenerationers etnicitet. 

De amerikanska erfarenheterna pekar på betydelsen av 
strukturella villkor för etnicitetens utveckling bland immigran
terna. Undersökning av förhållandet mellan etnicitet och klass 
bör vara ett centralt tema för den moderna migrationsforsknin
gen. Det kan dock inte automatiskt dras paralleller mellan 
europeiska och amerikanska erfarenheter - tidigare och nu
varande. De europeiska invandrarnas klassmässiga och etnis
ka förhållanden bör undersökas dels utifrån den europeiska 
arbetsmigrationens speciella karaktär och dels på bakgrund av 
aktuella invandringspolitiska villkor. 

Från USA kommer dock varningsröster inför Europas fram
tid. I en artikel publicerad i Sverige 1983 uttryckte Glazer sin 
oro för liknande utveckling som i USA: 

Vad orsaken än må vara - fördomar, diskriminering, förväntningar 
eller förbittring - måste Västeuropa frukta att även om det lyckas 
med att "assimilera" invandrarbarnen från avlägsna kulturer politiskt 
sett, kommer det inte att bli lätt att göra dem "jämställda" på andra 
känsliga områden (Glazer 1983:23). 

och sedan 

Om kulturella skillnader är alltför stora, fördomar alltför vitt spridda, 
nivån på undervisning och utbildning alltför varierande, så har vi inte 
"någon kur mot katastrofer" vadhelst skolorna försöker göra, vadhelst 
lagarna stipulerar när det gäller jämlikhet. 

Detta är den dystra framtidsutsikten för Västeuropa när de ser på 
USA: Hur vi än lyckats med att besegra det av samhället sanktionerade 

61 



antagandet om etnisk överlägsenhet för en grupp, har vi inte lyckats 
bringa alla grupper till en nivå av relativ social och ekonomisk jämlik
het (Glazer 1983:23). 

I den europeiska debatten har det från både marxistiskt och 
progressivt borgerligt håll uttryckts kritik mot den stigande 
"strukturella pluralismen". Huruvida etniska relationer i in
vandringsländerna kommer att utvecklas till en integrerande 
eller splittrande social faktor i framtiden beror enligt flertalet 
aktuella debatter på området på en minskad framtida överens
stämmelse mellan etnicitet och klass (Hoffman-Nowotny 1979, 
Castles 1980, Horst 1980, Katunaric 1980). 

Bl a poängterar Hoffman-Nowotny (1979) betydelsen av stör
re strukturell jämlikhet mellan olika grupper i samhället. Den
ne reser en uppmärksammad kritik mot "neofeodalisering", dvs 
strukturella klassbarriärer, vilka blockerar invandrande (et
niska) gruppers uppåtgående sociala mobilitet. Ett modernt 
kapitalistiskt samhälle gynnas inte av etniskt-strukturella bloc
keringar av grupper vilka innehåller en önskvärd arbetsresurs 
och potential. 

Vi har inte ambitioner att här fördjupa oss i europeiska 
invandrardebatter. En diskussion kring migrationsteori och 
debatt i Europa och USA har vi tidigare tagit upp i ett annat 
sammanhang (Ålund 1978). Här vill vi, i en förenklad och 
"schematiserad" bild relatera den europeiska debatten till de 
framförda erfarenheterna från USA. 

Den europeiska debatten har - trots den ökade insikten i 
invandrar- och migrationsproblem i Europa - hittills varit mer 
fyllda av "katastrofbilder" än av systematisk kartläggning av 
relationen mellan etnicitet och assimilation. 

Med systematisering av relationen mellan invandrargrupp 
och invandringssamhälle avser vi här i första hand den i före
gående kapitlet sammanfattade modellen för relation mellan 
assimilation och etnicitet. Här lyfts betydelsen av strukturella 
och kullturella förhållanden i samhället fram, både vid invand
ringen och för senare generationer invandrare. Likaså fram
hävs vikten av sammanhållande faktorer, som effekter av in
vandrarättlingarnas utebliven integration i invandringsländer
nas primärgrupper. Trots att senare generationer i vissa grup
per "klättrat upp" i samhällets hierarki och "införlivat" invand-
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ringslandets kultur, kommer de att där förbli "outsiders" i den 
privata sfären och tvingas upprätthålla de egna etniska banden. 

Här i Europa håller vi än så länge på att utreda relationer 
mellan (och inom) första generationen av invandrare och sam
hället. Invandrarnas strukturella och kulturella underläge, 
bindning till hemländerna, planering och drömmar kring åter
vändandet, liksom invandringssamhällets ofta oklara invand
rarpolitiska förhållningssätt, placerar invandrare i en motsätt
ningsfylld situation (Piore 1979, Horst 1980, Castles 1980). 

Invandrarbarns strukturella och kulturella utveckling håller 
på att bli vårt stora "problemfält". Som en del av invandrings
samhället skall de integreras här, men både föräldrarna och 
samhället utgör ofta en broms i denna integrationsprocess. 
Föräldrarna blickar "bakåt" mot hemlandet, bygger hus och 
drömmer om återvändandet medan barnen ofta måste föra sin 
kamp själva och ta ställning till hur de vill ha det i framtiden 
(Ålund & Schierup 1981). Den viktiga primärgruppskretsen i 
invandringssamhällens privata sammanhang är inte heller här 
öppen för dessa invandrar barn. Den institutionella, offentliga 
sfären är fylld av sökande efter nya utbildningsreformer och 
invandrarpolitiska förändringar. 

I den europeiska bilden saknas en systematisk jämförelse 
mellan de strukturella och kulturella förhållandena för enskil
da invandrargrupper i olika europeiska länder (jämför Ålund 
1978). Crispino (1980, med referens till Gordon, M. 1975) var
nar för den "confusion" som kan uppstå om man inte relaterar 
(isolerar och syntetiserar) etniska gruppegenskaper och den 
strukturella dynamiken i det konkreta samhälleliga samman
hanget. En lösgjord betraktelse på de strukturella eller kultu
rella aspekterna kan leda till överbetoningar och/eller förenk
lingar av problematiken. Också i vår förståelse varierar in
vandrarbilden i varje enskilt land och för varje enskild invand
rargrupp, trots vissa generella likheter (Ålund 1978). 

I Europa har dessa generella, strukturella likheter överbeto
nats på bekostnad av olikheter. Migranten har oftare betrak
tats som arbetare och vara än som en - i speciella socio-kultu
rella villkor förankrad - människa. Han/hon har oftare vägts 
på vinstvågen som migrationens "output" - objekt - än som 
handlande "subjekt" inom det egna sociala intressefältet. Trots 
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ett stigande intresse för "kulturfördjupande studier" om olika 
invandrargrupper har detta inte lett till synteser (i Crispinos 
mening) utan snarare till framtoning av den kulturella aspekten. 

Vår kunskap om invandrare i Västeuropa kan liknas vid en 
ofullständig pusselbild. Konturerna har dock framträtt så pass 
tydligt att en väsentlig, enhetlig, strukturell aspekt går att ur
skilja. Invandrande arbetare och särskilt deras barn, den andra 
generationen, har här - i ett skiftande europeiskt invandrar
politiskt perspektiv - vissa gemensamma markerade problem: 

Som utsatta för konfliktfyllda "dubbla strategier" skall in
vandrare både integreras här och förberedas för återvändandet 
(Castles 1980). Effekterna av dessa strategier drabbar särskilt 
"den andra generationen". Dessa barn socialiseras i en miljö 
som karakteriseras av permanenta motsättningar både i hem-· 
met, utbildningssammanhanget och i samhället i övrigt (Piore 
1979). De underkvalificeras i skolsystemet och hamnar följakt
ligen på efterkälken på arbetsmarknaden. Detta leder till upp
växt av en generation med egenskaper, vilka kan betraktas som 
en tidsinställd social bomb ("The social time- bomb", Castles 
1980). Dessa kommande generationer kommer att ha större 
krav på att bli en jämlikare del av invandringssamhället än 
deras - mot hemlandet orienterade - föräldrar har haft. När 
deras framtida krav på invandringssamhället "strandar" pga 
både objektiva och subjektiva begränsningar kan frustrationen 
leda till revolt. Också Widgren (1982:11) varnar för utveckling
en av invandrarbarnens situation i framtiden: 

Redan om några årtionden kommer de barn, det nu är frågan om, att 
utgöra en tredjedel av Västeuropas befolkning i yngre åldrar. 

Och sedan: 

Ungefär två tredjedelar fullföljer inte den obligatoriska skolan eller 
fortsätter inte sina studier. (Ibid) 

Vidare 

Antalet skolpliktiga invandrarbarn i Västeuropa, som inte går i skola 
uppskattades år 1975 till 300 000. Antalet är troligen än större idag. 
(Ibid) 
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Efter ett flertal liknande markeringar av "den andra generatio
nens" situaton sammanfattar Widgren (Ibid): 

Denna synnerligen oroväckande utveckling skiljer sig markant från 
den, som under 1900-talet har gällt för andragenerationen i USA. Där 
klättrade denna hastighet upp på den socio-ekonomiska stegen. 

Den "andra generationen" toppar statistiken beträffande ar
betslöshet och olika sociala problem i Europa. Föräldragene
rationens situation lär inte vara mycket bättre; politisk, juri
disk och ekonomisk otrygghet växer i spåren av krisen på 
arbetsmarknaden. Invandrarnas långsamma anpassning till 
invandringssamhället förstärks av de inföddas ännu långsam
mare anpassning till invandrarna. Fördomar och diskrimine
ring som följer i lågkonjunkturens spår kan komma att ytterli
gare blockera ett ömsesidigt närmande. 

Etnicitetens inträde i invandrarpolitiken i 
Skandinavien 

Etnicitetsfrågor har under senare tiden börjat inta en mera 
markerad plats i så väl invandrarforskningen som i den allmän
na invandrarpolitiska debatten i Skandinavien. Detta stigande 
intresse har sin upprinnelse i två förhållanden: 

1. Dels i en utvecklingsprocess där de skandinaviska länderna 
byggde upp en mera genomtänkt invandringspolitik. 

2. Dels, som följd av olika krav som invandrarna själva reste 
angående bättre reglering av deras rättsliga-juridiska, poli
tiska och kulturella status. 

Den invandrarpolitiska utvecklingen i Skandinavien har -
trots vissa avgörande interna skillnader - börjat visa på bety
dande likheter. Likheten hänger samman med dessa länders 
interna ambition för en demokratisk utveckling och med en -
på de faktiska erfarenheterna grundad - bedömning av villko
ren för att en sådan utveckling skall komma till stånd. 

Widgren (1980) talar om nödvändigheten av ett kulturplura
listiskt samhälle som präglas av växelverkan mellan de etniska 
minoriteterna och majoritetskulturen. Kulturpluralism som 
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politiskt mål implicerar större jämlikhet mellan invandrare och 
infödda än vad som hittills har varit fallet. I Sverige betyder 
detta att man 1975 tog avstånd från den tidigare förda assimi
leringspolitiken. Omsvängningen till kulturpluralistisk ideolo
gi redogörs för av Widgren (1980:88), med följande två huvudar
gument: 1. Det är både omöjligt att tvinga folk att överge sin 
kultur och 2: Det är inte önskvärt att göra det, för då skärps 
konflikterna i samhället: Dessa slutsatser rymmer ett närman
de mellan invandringsländerna avseende utformning av in
vandrarpolitiska åtgärder och den utveckling som invandrare 
går igenom. 

I de flesta europeiska länder med undantag av Sverige har en 
gästarbetarpolitik praktiserats visavi invandrare. Rätten till 
kulturell autonomi fanns inte definierad i lagstiftningen oav
sett om länderna praktiserat en gästarbetarpolitik eller haft en 
invandrarpolitik som Sverige. Med tiden har man i de flesta 
västeuropeiska länderna insett att flertalet invandrare är här 
för att stanna. Därmed visade man att de utgör en faktor att 
räkna med i framtiden och det blev nödvändigt med ett mer 
genomtänkt förhållningssätt gentemot invandrare. Sverige 
blev med sin reglering av invandrarpolitiska förhållanden då 
tillsammans med Nederländerna en förebild. De två av Wid
gren sammanfattade argumenten är då antagligen gällande i ett 
pågående arbete med en mer långsiktsinriktad invandrarpoli
tik i flera invandringsländer i Europa. 

Invandrarna själva befinner sig fortfarande i en motsätt
nings fylld situation. Deras vistelse i Västeuropa sågs av de 
flesta som "gästande". Detta stöddes av den syn på migration 
som flertal utvandringsländerna, med Jugoslavien i spetsen, 
kom att utveckla. I Jugoslavien ifrågasattes migrationen i ett 
mera långsiktigt perspektiv och invandrarna definierades som 
tillfälliga gäster utomlands, välkomna att återvända hem. En 
kombination av olika påtryckningar från hemländer och in
vandrarpolitiska oklarheter visavi invandrare förstärkte den 
existerande hembindningen hos invandrarna själva. Ett till
stånd av permanent tillfällighet höll då med tiden på att utveck
las som ett huvuddrag av "invandrarkultur". 

Energikrisen i början av 70-talet och den internationella 
lågkonjunkturen blev en vändpunkt för migrationen i Västeu-
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ropa. Pga utvandringsländernas hårt drabbade ekonomiska 
situation klargjordes för de flesta invandrare att ett återvän
dande försvårats pga den höga arbetslösheten i hemländerna. 
Förutom dessa objektiva begränsningar inträffade förändring
ar i invandrarnas familjesituationer. Barnen som växt upp vill 
inte utvandra "hem", många kvinnor vill inte återvända till 
kulturer med mindre utrymme för kvinnans socio-ekonomiska 
frigörelse. Som helhet har familjerna insett att de själva också 
har förändrats och att det skulle vara svårt att hänga med de 
förändringar som också har skett i hemländerna. En kombina
tion av samhälleliga och privata faktorer innebär att ett flertal 
invandrare börjar inrikta sig på att stanna. I det perspektivet 
bör vi se ett närmande mellan mål från invandringsländernas 
sida och invandrarna själva. 

Frågor som nu blir aktuella och som formulerats i den aktu -
ella svenska invandrarpolitiken (1975) är av typen "närmande"; 
dvs växelverkan mellan invandrare och invandringssamhällen. 
I ett flertal länder börjar man nu "granska" invandrare som 
olika kulturella grupper, som människor och inte bara som 
arbetskraft och vara osv. Poängen här var att man med ut
gångspunkt i den socio-kulturella särprägeln hos olika grupper 
av invandrare uppmärksammade olika etniska och nationella 
minoriteters rätt till egen kulturell utveckling. Etnicitet som 
begrepp började allt oftare att införas bakom kravet på utveck
ling av invandrarpolitik som bör främja etnisk kulturell utveck
ling som eget språk och egen kultur. Därmed blev flerspråkig
het och mångkulturell samhällsutveckling den centrala ut
gångspunkten för utformning av nuvarande invandrarpolitiska 
åtgärder i de flesta västeuropeiska invandringsländerna. Etni
citet står då oftast som ett samlande begrepp bakom kraven på 
utveckling av den etniska identiteten och som en - i kulturellt 
avseende - precisering av invandrande minoritetsgrupper. 

Minoritet har hittills också figurerat som begrepp för sär
skiljande mellan invandrande (fåtaliga) kulturella grupper och 
majoritets befolkning. Avvikelsens kulturella innebörd definier
as genom särprägel som språk, religion, etnisk eller geografisk 
härkomst. Ett klargörande av kulturella gränser mellan olika 
grupper i samhället skulle betyda ett större hänsynstagande till 
enskilda "kulturers" rätt sill självständig utveckling. I förläng-
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ningen skulle detta betyda minskade konflikter i samhället och 
en fortsatt demokratisk utveckling. I den svenska invandrar
politiken betecknades denna utveckling med slagord som: val
frihet (rätten till den egna språkliga och kulturella utveckling
en) och därmed grunden för samverkan på jämlikt basis (jäm
likhet). 

I den verklighet som vi står i dag förefaller etnicitet vara en 
kärnfråga i invandrarpolitiska debatter och framför allt in
vandrarforskningen, som det här är fråga om. I den europeiska 
migrationsforskningen har vi inte hunnit utveckla etnicitets
forskning i samma grad som den förekommer i den äldre in
vandringsvärlden, särskilt då USA. I det här läget är det därför 
viktigt att sätta sig in i den amerikanska etnicitetsforskningen 
i invandrarsammanhang. Den amerikanska forskningen är 
dessutom baserad på uppföljning av flera generationer av in
vandrare vilket vi i Europa ännu inte hunnit med. Den aktuella 
invandringen i Europa är av nyare datum och planering av den 
framtid vi står inför kan berikas av insikter från de amerikans
ka erfarenheterna. 

Etnicitetsdebatter i Skandinavien1 

I vårt hörn av Europa har vi hitintills "bevarat" vår status av 
periferi när det gäller etnicitetsdebatter. Det är först i början 
av 1980-talet som man i en del ambitiösa texter börjat uppmärk
samma etnicitetens betydelse i invandrarsammanhang. Frågor 
kring etniska gruppbildningar i komplexa industrisamhällen 
har lett till en diskussion om "kulturell arbetsdelning" i sam
hället. Kulturell arbetsdelning står som ett överordnat begrepp 
för relation mellan klassidentitet och etnisk identitet: 

Kulturell arbetsdelning föreligger, när individer med olika kulturella 
( etniska) markörer är i något avseende systematiskt fördelade inom en 
sysselsättningsstruktur (Lange & Westin 1981:388). 

I diskussionen kring den kulturella arbetsdelningen framför 
Lange & Westin en skiljelinje, som går mellan förespråkarna 

1 Som det framförts i inledningen är denna rapport - här tryckt separat -
också en del av en uppföljning av jugoslaviska invandrares situation i Dan
mark och Sverige. Därav fokusering på dessa två länder på följande sidor. 
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för ett globalt och strukturellt perspektiv på den framtida ut
vecklingen och förespråkarna för ett social-psykologiskt (iden
titets- och lojalitets-) perspektiv. 

Enligt förespråkarna för det globala och strukturella per
spektivet fördjupas klyftorna mellan de rika industriländerna 
som helhet och periferin av fattiga länder. Det medför en 
skärpning av de etniska konflikterna och klasskonflikterna 
(jämför också Horst 1980, Katunaric 1980, Schierup 1982 och 
1983). Den koppling, som invandrarna har till sina hemländer 
och det underläge, som de präglas av på värdssamhällets ar
betsmarknad och i den politiska maktstrukturen, tvingar fram 
och stärker de etniska organisationerna. 

Från ett social-psykologiskt perspektiv diskuterar Allardt 
(1979) en framtida utveckling av identitets- och lojalitetskon
flikter i etniska sammanhang. Med utgångspunkt i de etniska 
gruppmedlemmarnas sociala förankring i komplexa industri
samhällen, anser Allardt att en framtida utveckling av multipla 
sociala identiteter kommer till stånd. Denna identitetsutveck
ling kan (även) bidra till splittring och minskning av etnicite
tens betydelse. Etniska konflikter avtar då på sikt, eftersom 
den kulturella arbetsdelningen kommer att avta i de moderna 
industriländerna. En skiftande social förankring hos de etnis
ka gruppmedlemmarna kommer att leda till att lojaliteten gent
emot olika sociala grupper hamnar i "korsdrag". Enligt Al
lardts's (1979) modell för kulturell arbetsdelning och multipla 
sociala identiteter, ligger gästarbetare i Västeuropa illa till pga 
existensen av en utpräglad kulturell arbetsdelning och skiftan
de inre gruppstrukturer med olika lojaliteter och förankringar 
(multipla gruppmedlemskap). Därför grupperas gästarbetarna 
i Västeuropa in i en svårt belastad "fyrkant" i Allardts schema 
(från Lange & Westin 1981:392). 
I de framförda exemplen ser vi å ena sidan en klassfaktor 
(invandrande arbetare, och det "globala" perspektivet) och å 
andra sidan en kulturfaktor (identitet, lojalitet). I den magra 
etnicitetsdebatten2 i Sverige har denna senare forskningstra
dition renodlats. I den svenska "kulturpolitiska" invandrarde-

2 Med undantag av debatter inom socialantropologi, set ex flertalet bidrag från 
Hannerz 1974, mm, Björklund 1982, m fl. 
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Relationen mellan kulturell arbetsdelning och multipla identi
teter (efter Allardt 1979): 

Kulturell arbetsdelning 

Utpräglad Outvecklad 

Få och starkt 1. Ingen tydlig självmed- 3. Full medvetenhet om 
etnisk tillhörighet, 
aggressiv etnisk po
litik. 

traditionellt vetenhet om etniska 
förankrade so- gruppband; stor rädsla 
ciala identi- för och aversioner mot 
te ter främlingar. Ex: Nordirland, 

Baskien 

Multipla 
grupp medlem
skap och 
identiteter 

Ex: stamsamhället 

2. Alienation och förtryck. 4. Klar etnisk själv-
Medvetenhet om etniska medvetenhet men 
identiteter men oför- samtidigt låg etnisk 
måga till mobilisering. konfliktpotential. 
Ex: gästarbetare i Väst- Ex: många etniska 
europa. grupper i industri

länder 

hatten har hittills etnicitetens betydelse framkommit ytterst 
sporadiskt. Ett betydande bidrag är dock Lange och Westins 
arbete om 'Etnisk diskriminering och social identitet'. Här 
ligger fokus på identitetsdelen och psyko-kulturella aspekter. 
Klassmomentet i etnicitetsavseende ser man här sammanfatt
ningsvis enligt följande: 

1. Etniska grupper är exempel på statusgrupper, vilka obe
roende av produktionsförhållanden samlas kring någon form 
av kulturell gemenskap. Den etniska renässansen i senkapita
listiska samhällen uttrycker en gruppidentifikation och grupp
solidaritet som vilar på helt andra grunder än klassgemenskap, 
nämligen kulturell likhet. 

2. Den klassinriktade forskningen ger ingen tillfredsställande 
förklaring till den låga subjektiva gruppidentifikationen hos 
medlemmar av objektivt definierade klasser. 

3. Icke desto mindre är frågan huruvida etnisk konflikt kan 
betraktas som deformerad och kamouflerad klasskonflikt en 
het teoretisk potatis (Lange och Westin 1981:385). 
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Det är alldeles riktigt, att frågan är en "teoretisk het potatis", 
men här vill vi framföra några ytterligare synpunkter på den 
"kamouflerade klasskonflikten". 

I Danmark har det framförts som centralt att undersöka 
förhållandet mellan etnicitet och klass. Existens och reproduk
tion av strukturella rangordningar i samhället med invandrar
nas underläge som följd anses stärka etniciteternas betydelse. 
Etniciteten får en skyddsfunktion och utgör samtidigt en poli
tisk plattform (Horst 1980, Farooq-i-Azam 1979). 

Båda författarna menar att etnicitetens betydelse ökar som 
forum för nya sociala grupp bildningar. Etniciteten har numera 
fått en offensiv funktion, som har skapats av villkoren i invand
rarnas position på den västeuropeiska arbetsmarknaden mot 
bakgrund av deras speciella position inom arbetarklassen. 

Invandrarnas reella tillhörighet till arbetarklassen följs var
ken av objektiva förutsättningar för samarbete med inhemska 
kamrater eller en subjektiv identifikation med arbetarklassen 
och dess organisationsformer. Farooq-i-Azaam (1979) pekar 
på, hur invandrande pakistanska arbetare organiseras inom 
ramar, som i en förändrad, anpassad form motsvarar traditio
nella organisationformer i hemlandets bondesamhälle. Genom 
dessa organisationsformer försvaras speciella invandrarintres
sen i danska lokala sammanhang. Men dessa kvasi-traditionel
la ramar fyller samtidigt funktionen att vidmakthålla en et
nisk-politisk solidaritet, som är förbunden med politiska kon
flikter i Pakistan. Deltagande i hemlandets socio-politiska sy
stem är av största betydelse för de pakistanska invandrarna, 
som fortfarande ser återvändandet och reintegrationen i hem
samhället som det yttersta målet för deras arbete och uppehåll 
i Danmark. 

När invandrarna ses som bärare av sitt speciella historiska 
arv och "tillåts" i vetenskapliga sammanhang använda sig av 
sin kulturella arsenal när de bearbetar sin situation idag, blir 
de inte bakåtsträvande eller passiva som det ofta antas, utan 
tvärtom innovatoriska och konstruktiva. Här blir det snarare 
fråga om systematisk överföring av tidigare erfarenheter och 
tillvaratagande av den historiska kontinuiteten. Under förut
sättning att invandrare tillåts verka politiskt tillsammans, med 
respekt för "deras" bearbetning av invandrarspecifika situatio-
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ner och erfarenheter, blir den politiskt/ideologiska "isolering
en" en effektiv politisk strategi: 

Men, det viktigaste är att biradari-organisationen (de pakistanska 
invandrarnas organisation) motverkat invandrararbetarnas "politiskt 
ideologiska isolering" i invandrarsamhället. I denna form av social 
organisation har invandrararbetare störst kapacitet att organisera sig 
mot statlig repression. Ingen förstår bättre vikten av kollektivt age
rande än invandrararbetare (från landsbygden) (Farooq-i-Azam 
1979:285). 

En kombination av mål, som förenar pakistanska invandrare i 
förhållande till gemensamma politiska intressen i ursprungs
samhället, och i förhållandet till nya gemensamma "invandrar
pro blem" i Danmark, ger alltså en grund för etnisk organise
ring byggd på "traditionella" former för politisk organisation. 

Horst (1980) renodlar tanken om invandrarnas åsidosättan
de och blockering i förhållande till det ekonomiska, politiska 
och juridiska systemet i invandringsländerna och i relation till 
arbetarklassens organisationer. I detta läge blir etniciteten det 
enda funktionella forumet för invandrarnas politiska kamp. 
Horst betraktar härvid etniciteten som ett i klassdynamiken 
förankrat fenomen, utan att renodla eller konkretisera andra 
etnicitetsaspekter. Den nämnda danska debatten är teoretiskt 
"närbesläktad" detta arbete. Därför skall vi här ta del av dessa 
diskussioner. 

Invandrarnas motsättningsfyllda situation 

I invandrararbetarnas verklighet samlas utvandrande bönder 
i invandrarorganisationer. Varför är dessa mer funktionella än 
andra organisationer och varför är deras kampformer intres
santa? 

Landsbygdsutvandrare - migrantarbetare har en motsägel
sefylld verklighet och klasstillhörighet och med detta också en 
splittrad självidentifikation. De solidariserar sig med inhems
ka kamrater och identifierar sig också som utvandrande (åter
vändande) bönder. Hur denna motsättning sedan manifesterar 
sig och hur det kulturella bagaget spelar in i dagens strukturel-
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la situation och organisationsformer för invandrare är upp
märksammade frågor i flera sammanhang. 

Christian Horst (1980:204- 205) hävdar att etnisk organise
ring för invandrare är deras enda alternativ för kollektivt för
svar. Den är en framtvingad organisationsform vilken ersätter 
den bristfälliga politiska och klassmässiga organiseringen av 
invandrare. Detta är en följd av juridiskt och politiskt förtryck 
av invandrare och av bristande jämställdhet mellan invandrare 
och inhemska arbetare. En förening av invandrarnas position 
på arbetsmarknaden som utbytbar produktionsfaktor och mar
ginalisering i arbetarkollektivet skapar den dubbla osäkerhe
ten för invandrare och helt olika villkor för invandrare och 
inhemska arbetare. 

Under dessa förutsättningar gör invandrare det bästa av 
situationen genom att söka kollektiv trygghet i olika former av 
etnisk organisering i stället för att "överköras" som löst integ
rerade och diskriminerade delar av den inhemska arbetarklas
sens organisation. Invandrarna är, menar Horst, inte alls pas
siva och saknar inte heller politisk medvetenhet vilket ofta 
antas. De är mycket ofta med i kollektiva aktions- och kampfor
mer av typ strejk och dylikt. De demonstrerar där sin solidari
tet med de inhemska kamraterna. Inhemska arbetare däremot 
är passiva gentemot invandrare genom att de inte erkänner det 
kapitalistiska samhällets omyndigförklarande av invandrare 
och genom att inte göra något för invandrarspecifika problem 
(Horst 1980:204- 206). 

I sina fackliga program "skyddar" inhemska arbetare främst 
invandrarnas lönenivå i syfte och skaffa sig försäkringar att 
deras egna löner inte krymper. Övriga "invandrarproblem" de
finieras som humanitära och med passiv och voluntaristisk 
underton i förhållningssättet till dessa (Horst 1980:194-195). 
Invandrare ses inte som bärare av sin speciella socialhistoria 
(som utvandrande bönder i huvudsak) och till det knutna in
vandrarspeciella, motsättningsfyllda förhållandet mellan posi
tioner i hemländerna och i invandringsländerna. De ses snara
re som bärare av utvecklings bromsande egenskaper och "falsk 
klassmedvetenhet" och klassplittrande element. Detta har sin 
upprinnelse i två betraktelser, nämligen en falsk bild av lika 
villkor för alla arbetare, "här och nu" i invandringsländerna å 
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ena sidan och idealistiska krav på gemensamma kampformer 
och arbetarklassens enighet å andra sidan (jämför Nikolinakos 
1975). 

Motsättningar mellan inhemska och utländska arbetare kan 
överhuvudtaget inte förklaras utifrån varierande grad av klass
medvetenhet - med utgångspunkt i samma antagna struktu
rella position - utan med utgångspunkt i de olika strukturella 
positioner de besitter visavi varandra i klasskampen och de 
motsättningsfyllda förhållanden som är orsaken till dessa 
(Horst 1980:205-206). Förståelse för invandrarnas motsätt
ningsfyllda situation är själva kärnan till insikt i deras faktiska 
handlande. 

Invandrare befinner sig på vägen mellan två länder och två 
objektivt sett blockerande, strukturella positioner. 

1. I relation till hemlandet är migranten strukturellt utstött ur 
produktionsprocessen, men känslomässigt, historiskt och 
även i många fall juridiskt knuten till som dess medborgare. 
I ekonomiskt avseende är utvandraren för sitt hemland en i 
första hand valutaskapande och socialt tryckminskande 
"faktor". 

2. I mottagarlandet är han å andra sidan en produktionsfak
tor. 

"Invandrararbetarnas situation är den att de å ena sidan är utstötta ur 
hemlandets produktionsprocess, där de har sina traditionella rättig
heter, medan de å andra sidan sugits upp av mottagarlandets produk
tionsprocess, där de inte har några rättigheter (Horst 1980:198). 

I mottagarlandet är invandraren en konjunkturreglerande 
"faktor" utan samma rättigheter som inhemska arbetare. Hans 
situation i mottagarlandet kännetecknas av ekonomisk utbyt
barhet, politiskt förtryck och ideologisk isolering. Genom den 
kompakta osäkerhet som kännetecknar invandraren och då 
han i relation till sina klasskamrater i invandringsländerna 
saknar motsvarande rättssäkerhet och politiska rättigheter, 
blir det förklarligt att invandraren lätt fokuserar sig på hem
landet som källa till känslomässig, historisk men också juridisk 
trygghet. 

I det läge då hemlandet blir en symbolisk och ideologisk 
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"reträtt" för försvar, säkras olika faktiska band med denna 
förankring. 

Invandraren satsar på familjen, dvs de som är kvar i hemlan
det genom besparingar och investeringar med hopp om åter
vändande till en annan social och politisk verklighet. I hemlan
det söks en kontinuerlig bekräftelse på den gamla ("bättre") 
positionen och en ständig förbättring av den genom investe
ringar. Vistelsen utomlands blir då värt priset, både symboliskt 
- genom att man på årlig semestervistelse får en social status
och prestigeförstärkning - och materiellt, genom att gården 
växer och blir en tryggare materiell förankring (Ålund & Schie
rup 1981). I hemlandet är man först och främst inte invandrare, 
utan snarare en vinnare, som också Berger & Mohr framför: 

"De som gav sig av till staden och lyckades kommer tillbaka som 
hjältar. Han har talat med dem. De tar honom i enrum som för att 
inbjuda honom att komma med i deras komplott. De anspelar på 
hemligheter som bara kan avslöjas för och diskuteras med den som 
också varit där. 

Medan han lyssnar föreställer han sig att han går med i deras 
komplott. Då får han veta hemligheterna. Och när han kommer till
baka har han åstadkommit mer än de, eftersom han kan arbeta hår
dare, är smartare och kan spara mera än någon av dem" (Berger, J. och 
Mohr, J. A Seventh Man 1975 s 29). 

Satsning på familjen och fokusering på hemlandet betyder 
också etnisk och nationell organisering i invandringsländerna. 
Denna organisering förstärks av den politiska otryggheten i 
invandringsländerna. Etnisk/kulturell organisering är dessut
om det enda legitima utrymmet för invandrarnas särorganise
rmg. 

Poängen här är, att invandrarnas politiska engagemang som 
aktiva, passiva eller etniskt-politiska inte kan förstås endast 
utifrån deras plats i klasstrukturen i invandringsländerna, 
utan som en kombination av relationer mellan utvandrings- och 
invandringserfarenheterna i varje konkret invandrargrupp. 

Denna tes har ursprungligen formulerats av Shanin (1978). 
Denne framhäver de europeiska invandrarnas historiska bak
grund, erfarenheter och mål som en generell utgångspunkt för 
förståelse av (landsbygds-) migranternas förhållningssätt till 
det västeuropeiska klassamhället. Främst tillhör de bondesam-
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hället, både subjektivt och objektivt. Mot bakgrund av ständiga 
kontakter med hemlandet och drömmar och planer kring åter
vändande, skiljer sig dessa migranter från den övriga arbetar
klassen i Europa. Deras organisering och politiska mål måste 
ses i relation till den dubbla tillhörigheten i invandrings- och 
utvandringsländer under den nuvarande fasen av europeisk 
arbetsmigration. Etnicitetens specifika uttrycksformer måste 
dock ses i förhållande till varje enskild grupps socio-kulturella 
egenart och olika politiska traditioner, erfarenheter och orga
nisationsformer i ursprungsländerna. Detta perspektiv är av 
central betydelse också för vårt här framlagda arbete. 

Arbetsmigranter kan icke fullt förstås som social grupp utan 
att deras ursprung och den globala kontexten för deras situa
tion tas fram. 

Migrantarbetarnas kampformer och organisation faller ofta 
"utanför" västerländska industriarbetares politiska strategier 
och historiska referensramar, pga att politiska strategier är 
historiskt/kulturellt bestämda. "lndustrialiseringsprocessen 
har också inneburit en upplösning av den agrara sektorn (a 
process of depeasantation)", säger T Shaning (1978:281) och 
även om bönder aldrig har varit de enda nykomlingarna till 
Västs industriella miljöer var de dess flertal (Shanin 1978:282). 
Dessa bönder bar på, vid sidan om sitt arbete också sin ideolo
giska prägel. 

Med sin bondebakgrund blir många invandrare inte alltid 
medvetna om att och hur de tillhör arbetarklassen (jämför 
Ålund 1978) och även när de är det, grundas förståelsen av 
denna tillhörighet och upplevelsen av denna verklighet i andra 
referensramar än de infödda har. Med olika referensramar 
utvecklar olika delar av arbetarklassen i invandringsländerna 
sina "speciella strategier" för att bearbeta olikartade konkreta 
verkligheter, strategier vilka inte alltid sammanfaller, varken 
kortsiktigt eller långsiktigt. Invandrarnas strategier har att 
göra bl a med egna kulturbevarande aktioner (typ leva nära 
varandra ... ), vilka är kopplade till andra långsiktiga konflik
ter än de västerländska arbetarnas. 

Att stanna eller återvända, bygga upp sin framtid i jordbru
ket och privat servicesektor eller som arbetare eller intellektu
ell, här eller i hemlandet, är alla de funderingar som majoriteten 
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av invandare fortfarande har. De är uppkomna ur en tidigare 
(materiell och ideologisk) verklighet och syftar till en kontinui
tet med den genom nuvarande kulturbevarande aktioner. Ca 1/3 
av invandrare till Västeuropa kommer från hemländernas 
landsbygd direkt eller indirekt (efter en intern migration till 
hemlandets städer (Tanic 1979). Dessa bönder har ägnat huvud
delen av nuvarande invandrararbetar-verklighet åt syfte och 
mål som är kopplade till jordbruket i hemländerna: direkt ge
nom investeringar i byn eller indirekt genom ideologisk förank
ring i jordbrukslivet, dess ceremoniella-, status- och prestige
sfärer (värderar sina framgångar genom bondens glasögon). 

Denna materiella och ideologiska förankring har som effekt 
bibehållandet av kontinuitet för bönder typiska kulturen i för
eningslivet utomlands. De samlas i traditionella grupper för att 
med hjälp av kulturspecifika ritualer befästa kontinuitet och 
gemenskap. Denna gemenskap är dock inte direkt en kopia av 
livet i byn. Den genomgår förändringar som olika erfarenheter 
lett till, både de från hemlandet och de i invandringsländerna. 
På det viset uttryckes här en intern integration. 

Gruppens inre struktur är det forum, där både gamla och nya 
antagonismer (i invandringsländer) kommer till uttryck och 
kollektivt kan bearbetas. Liknande mening framförs av 
Farooq-i-Azam: 

"Social verksamhet förmedlas genom social organisation, vilken i sin 
tur återspeglar bestämda materiella villkor i ett samhälle. Under 
ändrade materiella villkor kan den sociala organisationen ändras, 
vilket uttrycker nya motsättningar i samhället. Frågan kompliceras 
ytterligare om den sociala verksamheten fortfarande i vid mening 
bestäms av de 'ursprungliga' materiella och sociala villkoren. Den 
sociala organisationen uttrycker här både 'ursprungliga' och nya mot
sättningar." (Farooq-i-Azam 1979:273) 

Därför kan frågor kring invandrarnas "klassmedvetande" eller 
organisation/mobilisering inte besvaras med hjälp av modeller, 
förankrade i västerlandets industriella samhälle, eftersom hi
storiska erfarenheter skiljer sig i dessa två sammanhang. I 
pakistanska invandrararbetares exempel återfinns likheter 
med utvandrarbönder från Jugoslavien. Även om deras hand
lande "här och nu" tyder på att de handlar som om de vill 

77 



permanenta sin vistelse, är det i allra högsta grad endast ut
tryck för ett dilemma, som i sin andra ända har en kontinuitet, 
en materiell och ideologisk bindning till hemlandet. Detta 
hänger samman med målet att återvända. 

Och på samma sätt som hos pakistanska arbetare är det i det 
jugoslaviska fallet dessa sociala mål som styr handlandet utom
lands, oavsett om de förverkligar sina planer eller inte. 
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4 Invandrare och 
Sverige 

Jämlikhet, valfrihet, samverkan: den svenska 
invandrarpolitiken 

Den nuvarande svenska invandrarpolitiken formulerades 1975. 
Den har sin utgångspunkt i ideologin om kulturell pluralism 
och målsättningen definierad med slagorden "jämlikhet, valfri
het och samverkan". Jonas Widgren uttrycker innebörden av 
denna pluralistiska ideologi som att: " ... staten ger de olika 
etniska grupperna möjlighet att - samtidigt som de känner 
lojalitet och samhörighet med staten och majoritets befolkning
en och talar dess språk - bibehålla och utveckla sina egna 
språk och etniska särdrag, och att det betraktas som ett värde 
för staten att det finns flera kulturer som lever i ett befruktande 
kulturellt samspel med varandra" (Widgren 1980:76- 77). 

Det nya i denna 70-talets invandrarpolitik, är en omsväng
ning från assimileringspolitik och konformitetsideologi. Ett 
fullständigt uppgivande av den etniska identiteten (tillägnande 
av majoritetsbefolkningens språk, kulturmönster och värde
ringar) från minoriteternas sida förstås normalt som det ytter
sta målet för assimileringspolitik. Detta mål övergavs dock i 
70-talets Sverige och ersattes med ideer om kulturell pluralism. 
Widgren anför flera skäl till omsvängningen: För det första är 
det här frågan om "den ur demokratisk synvinkel enda tänkba
ra lösningen på de minoritetspolitiska frågorna: ingen stat kan 
tvinga sina invånare att uppge sitt språk eller sin etniska iden
titet" (Ibid 1980:88). Kraven kommer också från de etniska 
minoriteterna själva. Både i Sverige och på andra håll i världen 
arbetar de etniska minoriteterna aktivt för att de etniska mi
noriteternas särart skall respekteras. För det andra: en växel
verkan mellan de etniska minoriteterna och majoritetskulturen 
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innebär "en positiv och berikande utveckling för samhället i 
dess helhet: riskerna för att en assimileringspolitik leder till 
ökade och inte minskade konflikter är uppenbara" (Ibid 
1980:88). 

En "växelverkan mellan olika kulturella grupper i ett demo
kratiskt samhälle" som invandrarpolitiskt mål, för mina tankar 
till debatter i den amerikanska minoritetsforskningen. Redan 
i 20-talets USA reflekterade R E Park (1928) kring migranten 
och invandringen. Trots svårigheter i samband med övergång
en mellan olika kulturer, dvs anpassningsprocessen, ansåg 
Park (1928) att migranten är resursbärare, bl a på grund av den 
kulturella sammansmältning denne förmedlar till omvärlden 
och kommande generationer. 

Park lägger tonvikten på - av individer skapade - kultur
kontakter samt på moral och medvetandeförändring som där
med uppstår. Migranten ses då som bärare av framsteg som 
frigörs av konfliktens utlösta energi. 

"En av migrationens följder är att det uppstår en situation där samma 
individ - som kan men inte måste vara av blandras - finner sig själv 
sträva efter att leva i två skilda kulturgrupper. Detta skapar en labil 
personlighet, en personlighetstyp med karakteristiskt beteendemöns
ter. Detta är den marginella människan. I den marginella människans 
medvetande möts och sammansmälter de motstridiga kulturerna. Det 
är därför i den marginella människans medvetande som civilisations
processen synligt pågår och där den bäst kan studeras" (Park 
1928:881). 

Senare amerikanska erfarenheter visade att Parks vision av 
"fruktsamt samarbete" mellan olika grupper i samhället inte 
infriats för många invandrargrupper. Slutna "kulturöar" växte, 
främst i USA's sociala periferi, bland grupper av immigranter 
vilka av olika skäl hamnat på efterkälken. Efterföljande debat
ter i USA tyder på att "smältdegeln" som skulle sammansmälta 
olika produkter i det amerikanska samhällets kultur i stället 
blev till en mångfald. 

Bakom de kulturella olikheterna finns en ojämlik fördelning 
av makt och resurser mellan olika grupper i samhället. Olikar
tade tillgångar till välfärd hörde samman med en strukturell 
mångfald; strukturell pluralism. Den strukturella pluralismen 
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förhindrade uppkomsten av en kulturell jämställdhet och där
med en valfrihetens grund för demokratisk kulturell pluralism. 
Olika kulturer blev snarare uttryck för rangordning i samhället 
där olika grupper hade olika förutsättningar i det amerikanska 
samhället. Bakom kulturella "murar" försvaras privilegier och 
med den interna konkurrensen försvåras ytterligare en jämli
kare fördelning av samhällets välfärd. 

När vi nu i Sverige, inför utvecklingen av 80- och 90-talets 
invandrarpolitik, diskuterar betydelsen av en större integra
tion av invandrare i det svenska samhället och en minoritets
politik, bör vi begrunda erfarenheterna från USA. I Sverige 
ligger fortfarande fokus på en förhöjd kulturell autonomi och 
kulturell jämlikhet. Vi bör reflektera över jämlikhetens, sam
verkans och framför allt valfrihetens djupare innebörd bakom 
den kulturella mångfalden. Det som ryms i många invandrar
gruppers kulturella säregenhet är också resurser kopplade till 
lägre utvecklade industri- och jordbrukssamhällen. Trots bety
delsen av det kulturella arvet för utvecklingen av etnisk/kultu
rell självkänsla och integritet, hänger det sociala arvet med som 
ett hinder i erövringen av den svenska industriella kulturens 
möjligheter. Denna begränsning är inte fritt vald. Många in
vandrargrupper blir i denna bemärkelse också kulturellt re
sursfattiga i konkurrensen med majoritetsbefolkningen. På 
grund av sina socio-kulturella färdigheter och pga sin placering 
i den svenska klasstrukturen sammanfaller också här den kul
turella pluralismen med den strukturella pluralismen i syssel
sättningspyramiden. På toppen finns svenskar och den svenska 
kulturen. Närmare botten grupperas olika grupper av invand
rare i en hierarkisk skala, där den kulturella rangord
ningen och valfriheten sammanfaller med den strukturella pla
ceringen i samhället och de möjligheter som där finns till han
da. 

Framtiden för den svenska kulturella pluralismen, som ett 
jämlikt utbyte av erfarenheter och ett samarbete mellan olika 
"kulturer" beror på om vi i framtiden förmår utjämna dessa 
olika strukturella förutsättningar .1 Här skall vi därför diskute-

1 Redan 1969 framförde E Dahlström på ett fruktbart sätt den tvetydiga inne· 
börden av valfrihetsbegreppet (dvs formell och reell valfrihet). 
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ra vissa aspekter av invandrarnas (icke helt fritt valda) särställ
ning i det svenska samhället. 

Sverige och invandrare 

Det finns en utpräglad skiktning på den svenska arbetsmark
naden mellan invandrare och svenskar. I den lägre delen av 
arbetspyramiden finns invandrare och dess nedersta del fylls av 
invandrar kvinnor. De'nna arbetspyramid har följder för befint
liga, och troligen kommande, klyftor i samhället. Invandrarnas 
enhetliga materiella levnadsförhållanden är betydligt sämre än 
den övriga befolkningens trots avsevärda inbördes skillnader 
mellan olika invandrargrupper. Utländska medborgare utgör 
cirka 5 % av arbetskraften eller totalt 235 000 personer. De är 
koncentrerade till tillverkningsindustri, servicenäringar och 
sjukvård. Oftast är det fråga om arbeten villka är fysiskt på
frestande, hetsiga, monotona eller smutsiga (Widgren 
1980:36-38). 

Bland invandrare är det en högre andel som förvärvsarbetar 
än bland svenskar, och de är i huvudsak sysselsatta inom gru
vor och tillverkningsindustri (59 % utlänningar, 28 % svensk
födda). De arbetar i huvudsak i manuella och servicearbeten -
där det inte krävs någon omfattande utbildning eller några 
språkkunskaper, än så länge (59 % inom produktion och distri
bution jämfört med 34 % svenskfödda). Bland sydeuropeerna 
är andelen 76 % och bland finländare 63 % (SCB 1977:71). 

Utländska medborgare har oftare yrken inom LO-området 
(59 % mot 34 % bland svenskfödda) och har betydligt oftare än 
svenskarna en högre utbildning än vad som fordras för arbetet. 
Mellan 1968 och 1974 har ingen större förändring skett av 
yrkestillhörighet i socialgrupp 3, där de flesta invandrare åter
finns, åtminstone för den finska gruppen. Opublicerade uppgif
ter från Institutet för social forskning (Leiniö 1981) pekar på 
social mobilitet från socialgrupp 3 för svenskar, medan finlän
dare sitter kvar på samma platser. Hur situationen är för andra 
grupper är svårt att säga (resultaten är ännu inte klara) men 
allt tyder på att deras "utbildningssituation" förändras; inte 
uppåt, utan snarare nedåt, vilket bl a SCB:s levnadsförhållan
den 1975 visat på. Fast en större andel kvalificerade arbetare 
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kom hit har de inte fått arbete som motsvarar deras kvalifika
tioner. De största andelarna okvalificerade har fått arbete, där 
mera omfattande utbildning inte behövts. Det finns ännu inga 
undersökningar som tyder på att de har vidareutbildats och/ 
eller i större utsträckning klättrat upp i social- och arbetshier
arkin. 

Under tiden förändras både kvalifikationsstrukturen och ut
bildningskraven - här, men också i hemländernas sysselsätt
ningssektorer. Återvändare kan räkna med utslagning i kon
kurrensen med nya, bättre utbildade generationer som kommit 
till produktionen efter deras utvandring. I samma veva har 
invandringsländerna genomgått produktionsförändringar. Au
tomatiseringen kommer även i arbetsintensiva företag i alla 
produktionssektorer att kräva bättre utbildad arbetskraft med 
bl a större språkkunskaper, för att möjliggöra kommunikation 
i arbetsprocessen. En stigande friställning av invandrare i 
Danmark tyder på att äldre, underkvalificerade arbetare som 
inte har lärt sig danska måste lämna sina platser, för vilka de 
inte duger längre (se vidare i Schierup 1982). När krav på 
förbättrad kvalifikationsstruktur ökar både i hemländerna och 
invandringsländerna blir stora grupper av nuvarande invand
rargenerationer överkörda av förändrade behov i produktionen 
(Schierup 1982). 

Invandrarna drabbas av arbetslöshet i större utsträckning 
än den svenska förvärvsarbetande befolkningen. Denna ar
betslöshet tenderar numera att öka. Särskilt allvarlig är den 
höga arbetslösheten bland invandrarungdom. För invandrar
kvinnorna är slitsamma arbetsförhållanden det stora proble
met. Vi skall därför titta närmare på dessa grupper. 

Dessa två grupper är av central betydelse i två avseenden: 
Socialisation av invandrarbarnen sker i stor utsträckning i 
hemmet, där i huvudsak utarbetade mödrar oftast får bördan 
att uppfostra kommande generation. Nuvarande "andragene
rationens" sociala situation är så pass allvarlig i Sverige att vi 
har all anledning att oroa oss för framtida följder av dessa 
förhållanden. 

Det är möjligen samhällets mest centrala frågeställning, för 
det gynnar ingen att reproducera sociala problem också i nästa 
generation. Många undersökningar tyder på att andra genera-
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tionen har det svårt (större arbetslöshet än hos svenska ung
domar), visar tendenser till brottslighet, även om det föreligger 
delade meningar i tolkningen av denna brottsstatistik, och skol
gången avbryts efter en ofta ambitiös start. Detta bör ses mot 
bakgrund av den allmänna otrygghet och rotlöshet som föräld
rarnas status och situation i sin totalitet ledde till och som nu, 
genom oförändrade omständigheter reproduceras hos ett fler
tal barn och ungdomar. Vi skall nedan sammanfatta en del 
aspekter kring "andra: generationens" situation. 

Den andra generationen 

Situationen för "andra generationen" invandrarbarn i Sverige 
avseende arbetslöshet och andra sociala problem är svår. Den 
blir inte bättre av det faktum att den infekterade debatten kring 
hemspråksundervisningen bara fortsätter. Dessa debatter läm
nar för tillfället (och inte bara för oinvigda) snarare förvirring 
än klarhet vad beträffar framtiden. 

Invandrarbarnens situation är en komplicerad produkt av ett 
flertal samverkande processer (identitetsproblematik, stigma, 
generationskonflikter i hemmet, situationen på arbetsmarkna
den, skolan, kamratkretsen, samhället), där språkets avgörande 
roll ofta framförs. Andra generationen betalar i regel priset för 
( olika mottagare av) migrationens vinster. Vi har för närvaran
de följande sociala situation i Sverige: 

Invandrarungdomar är hårdast drabbade av arbetslösheten; 
enligt SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) från 1980 ha
de invandrarungdomen särskilt hög arbetslöshet, jämfört med 
andra grupper i Sverige. Sålunda var 9,9 % invandrarungdo
mar arbetslösa, 7,6 % för motsvarande grupp svenskar. Den 
högsta relativa arbetslösheten tillfaller dock de unga invand
rarflickorna i åldern 16-19 år. År 1980 var i genomsnitt 10,3 % 
av dessa utan jobb. Bland svenska flickor i samma ålder var 
den relativa arbetslösheten 8,8 % enligt samma undersökning. 

Om man jämför dessa siffror med andra grupper i samhället 
ser vi att etnicitet och kön sammanfaller och markeras hela 
tiden med större arbetslöshet. Utländska medborgare i åldern 
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16-74 år hade 1980 en arbetslöshet på 4 % mot 2 % för befolk
ningen som helhet. lnvandrarmännen hade en arbetslöshet på 
3,9 %, medan svenska män hade 1,7 %. Invandrarkvinnornas 
arbetslöshet var 4,2 % jämfört med svenska kvinnors 2,3 %. De 
verkligt svåra åren för invandrarungdom var 1978/79. Enligt 
SCB-undersökningen var år 1978 14,5 % av invandrarflickor i 
åldern 16 -19 år arbetslösa, medan svenska flickor i samma 
ålder hade en relativ arbetslöshet på 8,7 % och invandrarpojkar 
i samma ålder 9,1 % (Invandrare och Minoriteter 5-6/1981:27). 

I en annan undersökning, SÖ-rapporten "Elever med annat 
hemspråk än svenska som gick ut grundskolan 1979", ser vi att 
av de invandrarflickor som inte studerar ett år efter grundsko
lan går 17 % arbetslösa. Motsvarande siffra för svenska flickor 
är 10 %, för invandrarpojkar 11 % och svenska pojkar 6 % . 
Enligt samma undersökning varar arbetslösheten längre för 
invandrare än för svenska ungdomar. Bland invandrarflickor 
hade 5 % varit arbetslösa i minst 4 månader, bland invandrar
pojkar och svenska flickor 4 % och bland svenska pojkar 2 %. 

Även 1983 fortsätter utländska medborgare (16-74 år) att 
ha ungefär dubbelt så hög arbetslöshet (6,3 %) som hela befolk
ningen (3,5 %) enligtAKU. lnvandrarungdomar är åter hårdast 
drabbade av arbetslösheten. I åldern 16-19 år är 18 % av de 
utländska medborgarna arbetslösa jämfört med 10,4 % för mot
svarande grupp svenskar (SOU 1984/58:102). 

När det gäller andra "sociala problem" för invandrarungdo
mar ser vi exempelvis att bland fall för barnavårdsnämnden i 
Malmö fanns invandrarbarnen överrepresenterade, framför 
allt de i åldrarna 13-19 år (Schulman och Henningson, 
1982:8). 

Antal aktuella fall för barnavårdsnämnden i Malmö 
andra halvåret 1977 

Härkomst 

Svenska barn 
Invandrar barn 

Totalt 

Antal barn 

46 676 
6 315 

52 991 

Antal fall 

670 
324 

994 

Andel i% 

1,4 
5,2 

1,9 
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De 324 invandrarbarnen i registren fördelar sig så här: 

Ålder Pojkar Flickor Totalt 

0- 6 år 42 35 77 
7-12 år 48 34 82 

13-19 år 106 59 165 

Totalt 196 128 324 

Ungdomsarbetslösheten i Malmö i februari 1982: 
Totalt 7,3 % 
lnvandrarungdomar 15,0 % 

Bakom dessa siffror ligger ofta alltför snabba, och enligt förfat
tarna "på lösa grunder", skedda ingripanden från de svenska, 
sociala myndigheterna. Barnens besvikelse över det svenska 
samhället växer i takt med tilltagande ungdomsarbetslöshet. 
Konflikterna som under puberteten kommer starkast till ut
tryck kan oftast inte lösas i hemmet, där de istället ofta under
blåses av stigande generations- och värderingsmotsättningar. 
(Barnen försvenskas, säger föräldrarna.) I brist på utvecklat, 
kulturellt anpassat stöd ingriper de sociala myndigheterna ofta 
med omhändertagande av barnen. Hur djupgående denna iden
titetssplittring verkar för ungdomen kan följande exempel visa: 
I en artikel från DN (Kerstin Winterhed, DN 15/9 1982:26) 
citeras några grekiska flickor, vilka säger att på deras skolgård 
kallar utländska barn andra utländska grupper och varandra 
för utlänningar. En pojke med svensk mor och grekisk far 
skriker åt sin far: "Jävla grek, stick härifrån ... " 

Det som händer sedan blir i många fall ytterligare missan
passning och missriktad bitterhet. Pojkarna blir lättare ag
gressiva .och flickorna depressiva, ett mönster som hänger sam
man med de traditionella könsrollerna. Reaktionen kan ofta 
vara våld mot samhället, föräldrarna eller en själv. I det första 
och sista fallet kan brottslighet, alkohol- och narkotikamiss
bruk hänga med. För några år sedan, våren 1979, var jag med 
i ett "Studio S"-program som handlade om invandrarungdomar
na. Programmet kallades "En tidsinställd social bomb". Just 
för denna grupp av ungdomar som medverkade i programmet 
var titeln delvis berättigad. Som dessa barn berättade i TV har 
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de gått igenom en lång rad misslyckanden. Skilsmässor, om
händertagande på fel sätt, brottslighet och besvikelse. 

Det intressanta med denna grupp ungdomar är en ny faktor, 
som utöver liknande, sociala "karriärer" förenar dem; alla var 
muslimer av olika nationaliteter; jugoslaviska, libanesiska, tur
kiska m fl. De uppfattade att deras religion var den största 
gemensamma nämnaren och grunden för att just de bildade 
ungdomsgäng. Om vi nu tar detta exempel som parallell till 
Parentis "pyramid" (1970), där "strukturell likhet" och utslag
ning ofta leder till grupperingar kring religion, ras och natio
nalitet istället för kring klass, kan vi reflektera något kring 
eventuella framtida konsekvenser av dylika "gängbildningar" i 
Sverige. Det fanns samtidigt mycket glöd och positivt skapande 
energi hos dessa barn, men under deras livshistoria fanns det 
få som tog tag i den och riktade denna energi mot en större och 
bättre självkänsla och andra former för social integration. 

Hur många sådana barn som finns är svårt att säga, men 
Britt Sveris (1981) statistik över ungdomsbrottslighet bland 
invandrarungdomar pekar på att antalet stiger. Under 10 år, 
mellan 1967 - 77: 

" ... den viktigaste förändringen vad gäller egendoms brott har skett 
i yngre åldersgrupper (15-20 år). Från att 1967 ha varit lägre än 
motsvarande tal för svenskar, är antalet 1977 dubbelt så högt och för 
vissa nationaliteter ännu högre" (Britt Sveri. Invandrare och Minori
teter 1/81 s 13). 

Vidare säger B Sveri i samma artikel (1981:10): 

"Speciellt iögonfallande är förekomsten av förmögenhetsbrottslingar 
bland 15-17-åriga utlänningar. I denna ålders- och brottsgrupp upp
visar de olika nationaliteterna från dubbelt till fyra gånger så höga 
frekvenser som svenskarnas, vars frekvens till och med är lägre än den 
var år 1967. 

Jämfört med 1967 var antalet registrerade förmögenhetsbrottslingar 
per 1 000 individer däremot för de flesta nationaliteter lägre än, sam
ma som, eller obetydligt högre än motsvarande siffror för svenska 
medborgare." 

Här tar jag upp bara förmögenhets brott, som jag bedömer som 
en snedvridning i ungdomsbeteende, kopplat bl a till stigande 
arbetslöshet. Liknande tendenser för invandrarungdomens 
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brottslighet ser vi i Västtyskland, Schweiz, USA ... (B Sveri 
samma artikel s 10). På ett paradoxalt sätt kan barnens stigan
de problem och brottslighet ses i relation till föräldrar-genera
tionen som stigande integration i invandringssamhället. 
Många från den äldre generationen kan se sitt slit ersatt genom 
det historiska "hoppet" från bonde till arbetare med höjd kon
sumtion och bättre inkomster. De har dessutom kvar drömmen 
om återvändandet. Sådana "ersättningar" gäller inte den andra 
generationen, som jämför sig själva med sina inhemska kamra
ter och oftast ser sin framtid i invandringsländerna. De vill 
konkurrera om samma jobb och på samma villkor som deras 
inhemska kamrater. De har ofta, pga föräldrarnas aspiratio
ner, att genom barnen klättra upp på den sociala hierarkiska
lan, högre mobilitetsanspråk än de svenska kamraterna, och 
framför allt högre än vad de ofta själva är utrustade för till följd 
av kulturell splittring, utbildningsmässig utslätning, språksvå
righeter och andra belastningar. 

Ytterst sällan ser tex jugoslaver sina barns framtid inom 
ramen för den svenska arbetarklassen. Dessa unga, blivande 
lärare, läkare, advokater mm har svårt att förklara för föräld
rarna (och sig själva) sina förekommande misslyckanden inför 
dessa höga förhoppningar. Sveket inför föräldrarnas "insatser 
och uppoffringar" blir till självanklagelser, flykter, besvikelse, 
apati och aggression. Erfarenheter av kontakter utanför den 
egna gruppen och i samhället betyder för ungdomarna ofta 
bekantskap med en annan syn än föräldrarnas. "Utanför" upp
fattas de ofta av de infödda, speciellt under senare tid (80-talet) 
liksom deras föräldrar som konkurrenter på den krympande 
arbetsmarknaden. Krisen på arbetsmarknaden kan underblå
sa strukturfascistiska och rasistiska tendenser som redan finns 
och genom interna konflikter i arbetarklassen ytterligare 
splittra invandrarungdomarnas förutsättningar och kraft att 
kämpa för en jämlikare framtid. 

Förutsättningar för en jämlikare framtid mellan invandrar
och svenska ungdomar försvåras också av invandrarungdomar
nas hemförhållanden. Överarbetade föräldrar i invandrarhem 
genomgår dessutom interna kriser, vilka hänger samman med 
olika effekter som migrationen har haft för männen och in
vandrarkvinnorna. Invandrarbarnen och ungdomarna fostras 
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för det mesta av mödrarna, vilka själva ofta genomgår en svår 
"uppfostringsprocess" - dvs anpassning till livet på både ar
betsmarknaden och utanför hemmet. Vi skall nedan samman
fatta situationen för invandrarkvinnorna i Sverige, med fokus 
på tre mest yrkesaktiva kategorier av dessa: finländska, jugo
slaviska och grekiska invandrar kvinnor. Dessa tre grupper 
(med internt skiktad innebörd) av invandrarkvinnor figurerar 
oftast som tongivande i debatter om invandrarkvinnor på den 
svenska arbetsmarknaden. 

Av invandrarkvinnorna i Sverige är det endast de finländska 
kvinnorna som redan i sitt hemland har varit yrkesarbetande. 
Förvärvsintensiteten har under hela efterkrigstiden varit hög 
bland kvinnorna i Finland. De sydeuropeiska och turkiska 
kvinnorna däremot får sin första arbetslivserfarenhet först 
efter utvandringen. Den långa raden av nya erfarenheter som 
invandringen till Sverige innebär för dessa kvinnor påverkar 
och förändrar deras liv betydligt. Högt arbetstempo, långa ar
betstider och dåliga arbetsmiljöer bidrar till försämrad hälsa. 
Den relativt självständiga ekonomiska ställning kvinnan får 
har säkerligen i många fall betytt värderingstvister i hemmet 
och förändrat kvinnornas självuppfattning vilket männen kan
ske inte har accepterat utan vidare. Att konflikter förekommer 
i familjerna bevittnas av hög skilsmässofrekvens bland invand
rare. 

Om man till det lägger att huvuddelen av invandrarkvinnor
na förvärvsarbetar heltid, avsevärt mer än svenska kvinnor, 
har fler barn och tungt hemarbete, får man dels en särgrupp av 
utarbetade människor, dels en påfrestande familjesituation 
som följd. 

Invandrarkvinnor i Sverige 

Intresset för invandrar kvinnor har under den senaste tiden fått 
en ny, mera konkret vändning. Tidigare diskussioner gällde 
olika typer av övergripande problem kring invandrarkvinnor
nas språkliga och sociala isolering och liknande svårigheter. 
Behovet av ny kunskap visar sig nu t ex kring frågor om invand
rar kvinnors situation på arbetsmarknaden; stigande arbetslös
het, utbildnings- och fortbildningsmöjligheter, och olika socia-
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la kriser; ökande antal skilsmässor, sviktande hälsa, relationer 
till barn och barns socialisering. I samband med kris och pro
blemlösningar visar det sig alltför ofta att de av samhället 
uppställda resurserna inte räcker till, inte är relevanta eller blir 
felanvända. Långsiktig problemlösning kräver större samarbe
te mellan samhälle och invandrar kvinnor. Deras resurser bör 
inventeras, begränsningar åtgärdas. Kvinnorna behöver med 
relevant stöd stimuleras till självhjälp. Familjepedagoger, so
cialarbetare, läkare m fl, vilka i dagligt arbete bevittnar stigan
de problem såsom skilsmässor och barnomhändertaganden, 
står ofta låsta inför kulturspecifika krisyttringar. Samman
ställningar som har gjorts av skilda skrifter om invandrarkvin
nors förhållanden (SIV 1982) visar på bristande kunskap om 
enskilda invandrargruppers kultur och kvinnors situation. 

Skilsmässor och psykiska problem kan ses som de mest fram
trädande effekterna av långdragna kriser i det privata livet. 
Dessa aktualiserar behov av kunskap kring krisernas orsaker, 
förlopp och alternativa åtgärder bland olika grupper av invand
rar kvinnor. Invandrar kvinnors ytterst varierande kulturella 
arv ger dessa olika förutsättningar i det svenska samhället. 
Men de har också vissa gemensamma villkor. På det gemen
samma, generella planet är de först och främst invandrare och 
kvinnor. Som invandrare tillhör de i huvudsak arbetarklassen 
och har LO-yrken. Som arbetar kvinnor förstärker de det redan 
hos svenska kvinnor framträdande strukturella underläget på 
den könsindelade arbetsmarknaden (Jonung 1982:33). Jämfört 
med svenska kvinnor befinner de sig dessutom i ett markerat 
underläge även i hemmet. 

Trots att många invandrarkvinnor helt saknar erfarenheter 
av tidigare lönearbete uppvisar de flesta av dem en hög syssel
sättningsgrad och arbetar fler tim/vecka än de svenska kvin
norna (33 tim/vecka jämfört med 31 för svenska kvinnor (Jo
nung: 1982:22)). Genomsnittsdata döljer dock den stora varia
tionen mellan olika nationalitetsgrupper. Vad beträffar syssel
sättningsgraden exempelvis, har finländska, grekiska och jugo
slaviska kvinnor en högre sysselsättningsgrad än svenska kvin
nor (Arbetsmarknadsdepartementet 1981:71). Samtidigt har en 
större andel av de utländska kvinnorna vårdansvar för barn 
och de har fler barn per kvinna än svenska kvinnor. Hur hinner 
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de ta hand om sina barn? Elisabeth Höglund (1981) diskuterar 
obekväma arbetstider och invandrarkvinnor: 

82 procent av svenska kvinnor arbetar dagtid jämfört med 7 4 
procent av utomnordiska invandrarkvinnor och 59 procent av 
finländska kvinnor. Bland de skiftarbetande är invandrarkvin
nor överrepresenterade. 13 procent av alla invandrar kvinnor 
arbetar i skift medan 20 procent av de finländska kvinnorna har 
sådan arbetstidsförläggning. Motsvarande andel bland alla 
sysselsatta kvinnor i befolkningen är 3 procent. Att arbeta på 
kvälls- och nattid är också vanligare bland invandrarkvinnor 
(12 % av alla utomnordiska) än bland svenska kvinnor (6,5 %). 
(Höglund 1981:28) 

Utländska kvinnor har en snävare arbetsmarknad än svens
ka kvinnor. De återfinns i huvudsak på arbetsområdena indu
stri, sjukvård och städning. Det i särklass vanligaste arbetet 
för utländska kvinnor är städning medan städyrket ligger på 
fjärde plats bland svenska kvinnor. Till skillnad från svenska 
kvinnor återfinns utländskorna oftare i traditionellt manliga 
sektorer. 12,8 procent av utländska kvinnor arbetar enligt Ar
betskraftsundersökningarna 1981 inom verkstadsindustri mot 
endast 5,1 procent av alla kvinnor i befolkningen. 

Det föreligger stora skillnader för kvinnor från olika länder. 
Jugoslaviska kvinnor arbetar i större utsträckning inom indu
strin (26 %) än finländska kvinnor (15 %; Leiniö, 1983). Medan 
hälften av de utländska städarna är finländska är städningen 
det dominerande yrket för kvinnor från Grekland (17 % av de 
utländska städarna kommer från Grekland, 8 % från Jugosla
vien). Majoriteten av de turkiska kvinnorna (77 %) är okvalifi
cerade arbetare i kategorin kroppsarbetare (städare, diskare, 
tvätteriarbetare; Municio och Meisaari-Polsa, 1980). De fin
ländska kvinnorna arbetar relativt ofta inom offentlig sektor 
(27 %), företrädesvis på sjukhusen. 12 procent av jugoslaviska 
kvinnor är offentligt anställda jämfört med 17 procent av svens
ka kvinnor (Leiniö, 1983). 

Generellt är arbetsmiljön sämre på utländska mäns arbets
platser än vad som är fallet med utländska kvinnors arbetsmil
jö" De jugoslaviska kvinnorna utgör dock ett undantag, främst 
beroende på att de i stor utsträckning arbetar i likartade arbe
ten som sina män. Deras arbetstid är nästan lika lång som för 
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jugoslaviska män och också längre än för svenska och finska 
män (Haavio-Mannila 1979). Invandrarkvinnorna blir pga ar
betet i regel mera fysiskt och psykiskt utmattade än män, oav
sett nationalitet. De utländska kvinnorna som har högst för
värvsfrekvens är samtidigt de kvinnor som arbetar flest timmar 
per vecka i genomsnitt (finländska, jugoslaviska, grekiska). 

lnvandrarkvinnor har lägre basutbildning jämfört med 
svenska kvinnor men också jämfört med sina manliga lands
män: Andelen som inte har fullbordat någon som helst formell 
skolutbildning är exempelvis bland jugoslaviska kvinnor 22 
procent och bland finländska kvinnor 5 procent (bland svenska 
kvinnor 1 %, Leiniö, 1983). De finländska kvinnorna har i mot
sats till de flesta andra medborgarskapsgrupper i högre grad än 
männen realskoleutbildning eller akademisk examen. Medan 
de jugoslaviska kvinnorna har en stor andel med bristfällig 
utbildning och sämre utbildning än manliga jugoslaver är an
delen män och kvinnor med akademisk examen ungefär lika 
stor bland dem. De grekiska kvinnorna har sämre utbildning 
än sina män och hela den grekiska gruppen har relativt låg 
utbildningsnivå. 

Invandrare utgör majoriteten (3/4) i grundutbildning för vux
na i Sverige och två tredjedelar utgörs av invandrarkvinnor 
(SCB, 1981). Vidare deltar majoriteten i förberedande arbets
marknadsyrkesutbildning. Så är fallet framför allt bland kvin
norna. Invandrar kvinnor accepterar oftare än svenska kvinnor 
förberedande yrkesutbildning i manligt dominerade branscher 
men avbryter oftare sin utbildning och övergår till kortare 
kurser i stället. Det är vanligast bland de turkiska kvinnorna 
att man avbryter sin utbildning. Många latinamerikanska 
kvinnor avbryter också. Det är framför allt kvinnorna från 
öststaterna som sällan avbryter sin utbildning (Arbetsmark
nadsdepartementet. 1981). 

Tack vare omfattande statistik och några empiriska special
undersökningar om förhållandena på arbetsmarknaden har vi 
tillgång till någorlunda nyanserade uppgifter även om invand
rarnas sysselsättningsförhållanden. Däremot finns det rätt lite 
information om utbildning och hälsoförhållanden, två områden 
där den offentliga statistiken generellt är bristfällig. Vi vet 
dock att invandrare oftare än svenskar (även när ålder och kön 
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har kontrollerats) uteblir från arbetet på grund av sjukdom. 
Speciellt jugoslaviska kvinnor söker läkar hjälp betydligt oftare 
än tex jämnåriga svenska kvinnor. Den sjukersättning de upp
bär var under år 1980 motsvarande två månadslöner och var 
mer än dubbelt så hög som svenska kvinnors med samma yrke 
och ålder. Även de finländska kvinnorna fick större sjukersätt
ning det året än svenska kvinnor med samma yrke och ålder 
men deras ersättning motsvarade ungefär en månadslön (Lei
niö, 1983) .·Till den stora skillnad som finns mellan jugoslaviska 
och svenska kvinnor påverkar naturligtvis det faktum att jugo
slaviska kvinnors inkomster var högre än svenska kvinnors. 

Undersökningar från Institutet för social forskning (Leiniö 
1979 och Udovic/Vuksanovic 1979) tyder på att invandrarnas 
hälsotillstånd är sämre än svenskarnas, både fysiskt och fram
för allt psykiskt. Vad beträffar exempelvis finländare så är 
"andelen av nästan varje enskild sjukdom eller besvär signifi
kant högre bland finländska invandrare än bland jämnåriga 
svenskar av samma kön" (Leiniö 1979:2 s 45). Samma gäller 
jugoslavernas i huvudsak psykiska hälsa. 

Eftersom utländska kvinnor oftare är privat- och industrian
ställda är deras arbetssituation mera känslig jämfört med den 
infödda befolkningen beroende på arbetsmarknadsläget för 
närvarande. Arbetslösheten bland utländska medborgare är 
dubbelt så hög som bland infödda svenskar, både män och 
kvinnor. Genomsnittsarbetslösheten är generellt högre bland 
kvinnor än bland män. De jugoslaviska invandrarna utgör ett 
undantag; enligt SCB (Arbetskraftsundersökningen 1980) har 
jugoslaviska kvinnor lägre arbetslöshet än jugoslaviska män. 

Två ytterligare faktorer skiljer svenska och utländska med
borgare åt i arbetsmarknadshänseende och fokuserar på in
vandrarkvinnors speciella svårigheter. Den ena är att medan 
högre utbildning betyder lägre arbetslöshet för både svenska 
och utländska medborgare är utbildningens betydelse starkare 
för totalbefolkningen än för utländska medborgare för de ar
betssökandes söktid. Den andra är att medan den genomsnitt
liga söktiden är 15 veckor i totalbefolkningen är den 17 veckor 
för utländska män och 20 veckor för utländska kvinnor (Jonung 
1982). Utländska kvinnor är följaktligen de mest långtidssö
kande innan de finner ett arbete. 
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Den segregerade arbetsmarknaden framhäver betydelsen av 
de tre faktorerna; att vara arbetare, invandrare och kvinna. 
Kombinationen av heltid och industriarbete leder till tidig ut
slitning och framtida osäkerhet på arbetsmarknaden. Huvud
delen av utländska kvinnors arbete består av rutinarbete. Å 
ena sidan betyder arbetsuppgifterna ensidiga monotona arbets
rörelser, å andra sidan att vem som helst kan ta över jobbet. På 
lång sikt kommer dessa arbetsuppgifter att försvinna som följd 
av teknisk utveckling: De arbetsintensiva omvandlas till tekno
logiskt intensiva genom automatisering och rationalisering. Vi 
kan förvänta oss att många invandrarkvinnor kommer att fri
ställas i framtiden pga att deras arbetsuppgifter kommer att tas 
över av maskiner. 

Invandrare och klasstrukturen 

Den typiska utgångspunkten för analys av invandrarnas för
hållningssätt till det västeuropeiska invandringssamhällets so
ciala, politiska, ekonomiska och andra områden är ofta veten
skapligt förankrat i "här och nu" perspektivet. Invandrararbe
tarna ses då som i regel politiskt passiva och socialt-kulturellt 
avvikande. De blir avvikande, eftersom de inte är rotade i "här 
och nu" samhället. Men då invandrare blir fråntagna sin egen 
historia blir de i dessa ahistoriska betraktelser placerade på 
samma våg och mätta med samma mått som deras inhemska 
kamrater med en annan social- och kulturhistoria. Det är dess
utom lika problematiskt vad gäller en intern analys av "indu
strivärldens" arbetarklass. 

Invandrare och deras inhemska kamrater har en historia 
som binder dem samman - arbetarklassens historia. Men det 
sätt, på vilket olika delar av arbetarklassen bearbetar sin sam
tid skiljer dem åt med de olika, politiska strategier som deras 
olika nuvarande strukturella positioner och deras olika social
historia har lett till. 

I denna strukturella klassdynamik kommer invandrande ar
betare att bli politiskt och ideologiskt sårbarare och rädda om 
det snäva revir de har för sin sociala mobilitet. Skälen till det 
är politisk status som utlänningar, ekonomiskt underläge i 
arbetarklassens hierarki, ständigt hot mot utslagning, som 
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starkare drabbar just dessa kategorier bl a i den nya teknolo
gins spår. De är först och främst sårbara för strukturellt, eko
nomiskt och politiskt förtryck. Deras begränsade kapacitet för 
organisation och kamp, "här och nu", bör ses dels i ljuset av 
deras politiska/juridiska ställning i invandringsländerna 
(främlingar, juridiskt otrygga), dels i de svaga ramar som utgör 
en beständigare kategori invandrare fastare dvs i svårigheter
na att förena olika grupper av invandrare. Men också en allde
les speciell invandrarfaktor spelar in, dvs att de är orienterade 
mot invandrarspecifika problem. 

Invandrare har genom sin strukturella placering i samhället 
liknande politiska och klassmässiga intressen som motsvaran
de grupper i samhället. Men de har också genom sin speciella 
migrantsituation egna intressen och problem. Dessa invand
rarspeciella intressen har ofta försummats av de etablerade 
partipolitiska institutionerna och lett till uppkomsten av spon
tana grupperingar och försök till egna problemlösningar från 
invandrarnas sida. 

Men invandrare är en starkt skiktad "grupp", fylld av olika 
"inre" motsättningsförhållanden och splittring. Detta leder of
ta till partikulära politiska problemlösningar utifrån kortsiktig 
överlevnadsfilosofi. Hinder för politiskt samarbete mellan in
vandrare och inhemska, kollektiva och politiska organisationer 
kommer alltså från både invandrarna själva och från storsam
hällets olika politiska institutioner och ideologier. 

Diskussionen kring invandrarnas politiska engagemang i 
samhället bör lämpligen ha sin utgångspunkt i två frågeställ
mngar: 

1. Är invandrare fackligt och politiskt passiva? 2. Är fackliga 
och politiska rörelser passiva i invandrarfrågor? Invandrarnas 
politiska engagemang har i europeiska sammanhang diskute
rats och polemiserats. Två huvudströmmar går att urskilja i 
debatten på kontinenten, nämligen dels behandling av invand
rarnas organisering och förhållningssätt till det formella insti
tutionella, fackliga och politiska livet i Europa (Castells 1975, 
Castles och Kosack 1973 m fl) och dels fokusering på den "se
parata", och spontana politiska organiseringen av invandrare 
(Shanin 1978, Horst 1980, Farooq i Azam 1979). 
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I dessa sammanhang råder det enighet om, att invandrarnas 
lojalitet, stöd och engagemang i det institutionella, politiska 
livet har underskattats. Tonvikten lades samtidigt på, att in
vandrarnas spontana, informella, politiska reaktioner, gruppe
ringar och organiseringars betydelse och funktion har blivit 
förbisedda. Insikt i dessa senare varianter för politiskt liv 
skulle bidra till ökad förståelse av missförhållanden, när det 
gäller att urskilja de mekanismer, vilka tvingar invandrare ut 
i det politiska livets periferi. 

Invandrare och facket 

Bland invandrare ökar orienteringen mot invandringssamhäl
let. Omständigheterna för återvändandet har försvårats med 
tiden. Orsakerna är både av objektiv och subjektiv karaktär; 
brist på arbete i hemländerna och insikten att jordbruket, var
ifrån de flesta utvandrade, inte kan eller inte längre vill ses som 
försörjningskälla. Stigande materiella och kulturella repro
duktionskrav kan inte längre tillfredsställas i hemländernas 
periferi, bl a pga periferins stigande, ekonomiska underutveck
ling, medan industriella "stadsyrken" varken kan omsättas i 
den grad det skulle behövas på landsbygden (stigande aspira
tioner hos återvändare att arbeta i serviceyrken) eller i städer
na. Invandrare har byggt färdigt sina hus i hemländerna, oftast 
på platser där de inte kan finna arbeten (i sina hembyar), köpt 
traktorer och andra maskiner för jordbruk (som inte längre ses 
som en tillfredsställande försörjningsmöjlighet) och för att gö
ra allt detta väntat för länge så att säga för att kunna återan
passas. Tiden har sprungit ifrån dem och kört över dem i en 
mening. De har diskvalificerats eller inte hunnit kvalificeras 
tillräckligt för att kunna finna plats i konflikten mellan sina 
nya livs- och arbetsaspirationer och den förändrade materiella 
och sociala situationen i hemländerna. Barnen har å andra 
sidan vuxit och vill inte utvandra från Sverige. Kvinnorna har 
i mycket, trots tungt dubbelarbete, fått en större ekonomisk och 
även social självständighet och fruktar att den traditionella 
miljön i hemländerna låser deras och även döttrarnas framtids
möjligheter. Nu är man alltså här för att stanna med eftertan
ken att detta borde man insett tidigare, vilket skulle ha för hind-
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rat mycket slit för investeringar i något de inte har användning 
för annat än som turister och kanske som pensionärer. Nu 
gäller kampen att bygga upp en standard här och nu för sin 
egen och barnens svenska framtid. En ångestfylld och svår 
identitetsförändring gestaltar sig i många hem också genom 
familjeuppgörelse; slitningar, psykiska sjukdomar, skilsmässor 
(ofta pga delade meningar kring återvändande) men bör ses 
även som en process, där aktiv integration i Sverige påbörjats. 

Samtidigt som invandrarna förändras bör man titta på de 
strukturella egenskaperna i den svenska arbetarrörelsen och 
dess förutsättningar att möta invandrare historiskt sett. Gun
nar Persson diskuterar i sin artikel Invandrarna och arbetar
klassen i Sverige (1972) den svenska arbetarklassens struktur 
och politiska karaktär och dess förhållande till invandrare. 
Den svenska arbetarklassen har passerat det industriella pro
letariatets vagga och kampen för omedelbar existens, socialt 
och politiskt. Mindre facklig militans och avsaknad av revolu
tionär, politisk medvetenhet är en följd av arbetarklassens nu
varande förbättrade strukturella position i den reformistiska, 
politiska och statliga apparaten. En utgångspunkt för förståel
se av den svenska arbetarklassens nuvarande struktur är ett 
växande skikt av lägre tjänstemän, "vars underordnade ställ
ning i en del avseenden påminner om den egentliga arbetarklas
sen och som i många fall har rekryterats ur denna, . . . och en 
under sjuttiotalet minskande arbetarklass" (Persson 1972:14). 

Den minskande inhemska arbetarklassen har numera för
stärkts genom invandring. Det som förenar båda kategorier är 
att huvuddelen tillhör LO-yrken. Även om det föreligger skill
nader mellan svenska och utländska medborgare är ca 350 000 
invandrare LO-anslutna och utgör därmed mellan 17 - 20 % 
(enligt olika bedömningar) av samtliga LO-anslutna. Ca 
200 000 av dessa är utländska medborgare (LO 80:260) vilka 
därmed är till ca 60 % LO-anslutna. (59 % utländska medborga
re tillhör LO-yrken mot 34 % av de svenskfödda, SCB 1977). LO 
blir därmed den största invandrarorganisationen i Sverige och 
bör därför utgöra en viktig plattform för att driva samhällspo
litiska invandrarfrågor. 

De viktigaste invandrarfrågorna som jag ser det, är arbets
marknadsfrågor och utbildningsfrågor. Dessa gäller invand-
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ramas ställning på arbetsmarknaden (stigande arbetslöshet) 
och beredskap att möta kriser genom utbildning, fortbildning, 
samt "andragenerationens" språk- och kulturfrågor. Dessa frå
gor ingår i svenska fackföreningsrörelsens program. Invand
rarfrågor är väsentliga samhällspolitiska frågor pga att in
vandrarna ofta markerar effekter av vissa gemensamma struk
turella missförhållanden (genom högre arbetslöshet, brottslig
het m m). Invandrarna har dessutom speciella "problem". De 
befinner sig mitt emellan två länder, flera kulturer, olika in
vandrings- och utvandringsländers ofta skilda politiska intres
sen, men ofta med den gemensamma nämnaren att de betraktar 
invandrare oftare som (vinstbringande) vara än som flyttande 
människor. 

I relation till huvuddelen av invandrarna befinner sig de 
svenska arbetarna historiskt, strukturellt och ideologiskt sett 
i en annan situation. Industriländernas arbetarrörelse med 
sina organisationer och sina historiska mål skall nu uppta och 
integrera en (etniskt och ideologiskt) skiktad "massa" beståen
de till stora delar av utvandrade bönder. 

Utifrån invandringsländernas perspektiv kan invandrare 
framstå som politiskt passiva, men det är snarare frågan om 
invandrarnas motsättningsfyllda situation och dithörande 
bristande utrymme på den politiska scenen när det gäller att få 
sina röster hörda. 

I brist på egen politisk plats i församlingen, är det viktigt att 
fråga sig huruvida det offentliga, institutionella, fackliga och 
politiska livet har bevakat invandrarnas speciella frågor och 
fört fram dessa inom sina politiska program. 

Som framgår av den aktuella europeiska debatten, har de 
offentliga politiska "kanalerna" inte bevakat invandrarpolitis
ka frågor tillräckligt eller vad värre är, också saknar dessa 
frågor på sina politiska program (jämför bl a Tanic 1979, Cast
les och Kosack 1973, Sivanandan 1973, Horst 1980). 

Invandrarpolitiska frågor finns upptagna i den svenska fack
föreningsrörelsens program. Frågan här blir snarare om in
vandrarna själva är med om att formulera dem och driva dem. 

Medan den fackliga organiseringen av invandrare "inte ses 
som något problem" (jämför Knocke 1982:20) därför att de är 
fackligt organiserade i ungefär samma utsträckning som svens-
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kar, är invandrarnas fackliga engagemang mera problematiskt, 
därför att det är lägre bland invandrare. Enligt en SCB under
sökning 1981, där invandrarna själva gjort en bedömning över 
sin fackliga aktivitet, får vi en" aktivitets"-skala som visar att de 
sydeuropeiska invandrarna har lägsta deltagandet (se tabell 
nästa sida). 

Lägre grad av facklig aktivitet bland invandrare rapporterar 
också LO 1978. Där rör det sig också om självrapporterad 
passivitet, 68 % bland svenskarna och 76 % bland invandrarna 
(Knocke 1982:24). Det är svårt att säga vad som inbegrips i 
dessa självuppfattningar i samband med facklig aktivitet efter
som deltagandet på fackliga möten under föregående 12 måna
der var ungefär detsamma för svenskar och invandrare ( 4 7 % 
för svenskar och 42 % för invandrare). Vid fackligt arrangera
de kurser deltog däremot 14,9 % svenskar och 8 % invandrare av 
LO-medlemmar (Knocke 1982:24). Vid en jämförelse framträ
der betydande skillnader mellan olika invandrargrupper: Me
dan finländarnas fackliga aktivitet inte ligger väsentligt lägre 
än de svenska LO-medlemmarnas är jugoslaver, men framför 
allt turkar, mindre fackligt aktiva. Vad beträffar andra grupper 
så är uppgifterna alltför bristfälliga. Det föreligger dock skill
nader inom grupperna, beroende på bl a tidigare utbildning, 
erfarenheter av fackligt och politiskt arbete, ålder, kön osv. 
Man kan i princip säga att det fackliga engagemanget hänger 
nära samman med invandrarnas tidigare klass bakgrund och 
historiska erfarenheter av dylika frågor. 

Bland viktiga hinder för facklig aktivering anför Knocke 
(1982) språksvårigheter. Frånsett skillnader i olika grupper av 
invandrare, där finländska arbetare, speciellt kvinnor klarar 
sig bäst, har det visat sig att 240-timmars lagbunden svenskun
dervisning inte räcker långt, "även om en bättre utbildnings
bakgrund och relativ ungdom vid invandringen underlättar" 
(Knocke 1982:43-44). 

Utöver språksvårigheter kommer också historiska erfaren
heter av misstro mot (hemländernas) fackliga organisationers 
karaktär och framför allt drömmen om och planer för återvän
dandet att utgöra hinder för fackligt engagemang. 

Påverkar omständigheterna i invandringsländerna invand
rarnas fackliga engagemang? I en rapport från LO:s pressenhet 
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Facklig aktivitet. Procenttal. 

Är facklig Därav 
medlem 

anser sig har förtro-
delta ak- endeupp-
tivt drag 

Svenska medborgare 
Infödda svenskar 79 20 16 
Andra generationens 

invandrare 75 16 10 
Naturaliserade invandrare 82 16 10 

Utländska medborgare 75 17 13 
därav med finskt 

medborgarskap 75 15 13 
med sydeuropeiskt 

medborgarskap 90 8 8 
Samtliga anställda 79 20 15 

Källa: SCB, Data om invandrare: Levnadsförhållanden. Rapport nr 
26, 1981:68. 

(Obekväm arbetstid, Elisabeth Höglund 1979) rapporteras att 
"invandrare i högre grad än svenskar anser att deras jobb inte 
har någon mening". (Invandrare och Minoriteter, nr 5-6, s 26, 
1981, Elisabeth Höglund.) De bara arbetar för att tjäna pengar, 
säger över hälften av invandrarna bland LO-medlemmarna, 
jämfört med en fjärdedel av alla anställda. I samma undersök
ning anser dubbelt så många svenskar som invandrare bland 
LO-medlemmar, att de har stort inflytande på förläggning av 
arbetstider. Två tredjedelar av invandrarna (63 %) anser sig 
heller inte ha något inflytande över förläggning av raster i 
arbetet (jämfört med 50 % av de svenska LO-medlemmarna). 
Invandrarna har också i betydligt högre grad än svenskar 
bundna jobb som de inte kan gå ifrån för att tex prata med 
någon arbetskamrat. Invandrarna i LO-yrken har också såda
na arbetsuppgifter att de oftare än svenskar och invandrare i 
andra yrken blir isolerade från arbetskamrater. 31 % av in
vandrarna i LO-yrken uppger att de har dålig kontakt med 
arbetskamrater. Bland de svenska LO-medlemmarna är siffran 
23 % (Höglund, ibid). 

Den fackliga aktiviteten kan alltså jämföras med uppfatt-
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ningen hos invandrare att de inte kan påverka sin situation 
genom de etablerade fackliga kanalerna. Den uppfattningen är 
då en kombinerad produkt av tidigare historiska och nuvaran
de erfarenheter och resurser. Liknande kombination kan stå 
till grund för invandrarnas politiska engagemang. 

Invandrare i det kommunalpolitiska livet 

Vi har på föregående sidor tagit upp hur viktigt det är för 
invandrare att invandrarspecifika frågor förs fram. Frågan, 
som vi här skall ta upp, är invandrarnas engagemang i kommu
nalpolitiska sammanhang. Vilka är orsakerna till invandrar
nas låga andel i olika politiska upprag på kommunnivå? 

Jan F Uhrenius anser följande om invandrarnas representa
tion i de kommunala styrelserna och nämnderna: "Det är van
ligare att personer med invandrarbakgrund erhåller suppleant
platser än att de blir ordinarie ledamöter. Vidrare är de oftast 
inte invalda i de tyngre nämnderna." (Uhrenius, Invandrare 
och Minoriteter, nr 4/82 s 15 .) I samma nummer av Invandrare 
och Minoriteter sägs det i faktaruta om invandrarkandidater: 
"I 1979 års val utgjorde de utländska medborgarna 3,8 % av de 
röstberättigade. Men de var bara 0, 7 % av de ordinarie ledamö
terna och 1,3 % av suppleanterna i kommunfullmäktige. Det 
skulle alltså ha fordrats tre till fyra gånger fler utländska 
medborgare bland de valda i kommunfullmäktigeförsamlingar
na för att de skulle ha varit fullt proportionella mot sin styrka 
bland väljarna." (Invandrare och Minoriteter nr 4/82 s 18.) 
Uhrenius framför flera skäl till invandrarnas låga andel till 
"tyngre uppdrag" men alla tycks vara invandrarnas egna skäl: 
De kommer från en socialgrupp som även bland svenskarna är 
svagt representerad. De arbetar i skift och med tunga och 
tidskrävande arbeten. De har alltså inte tid. De har det svårt 
med det politiska språket och saknar tillräcklig kunskap om det 
svenska samhället samt är rörligare och_ flyttar. 

Barriärer mellan invandrare och svenskar i 
"privata sfären" 
En förutsättning för invandrarnas strukturella assimilation i 
invandringssamhället är dels inträdet och integrationen i in-
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vandringssamhällets offentliga "institutionella sfär", dels i den 
informella, "privata sfären" (Gordon 1970). Trots en stigande 
ackulturation, upptagning av invandringssamhällets kulturella 
och beteendeorienteringar, har invandrare i USA inte struktu
rellt assimilerats. En stigande ackulturation har följt med och 
orsakats av en ökande integration i det institutionella livet men 
inte åtföljts av sammanblandningar och integration i den "pri
vata sfären". 

I Sverige är bilden lik den amerikanska. Invandrarnas inte
gration på arbetsmarknaden med hög sysselsättningsgrad och 
hög aktivitetsgrad har med tiden lett till stigande ackulturation 
till i första hand arbetslivets "kultur". Vistelsetiden i Sverige 
har i många grupper av invandrare betytt en stigande oriente
ring mot den svenska industriella kulturen och ett upptagande 
av svenskarnas beteendemönster. Trots det har den privata 
sfären förblivit bunden till den egna "etniska" gruppen med 
sporadiska överträdelser mellan grupperna. Detta gäller i förs
ta hand grupper i den nyare svenska invandringen från de 
utomnordiska länderna. En jämförelse med den tidigare svens
ka invandringen (balterm m) är inte relevant här, eftersom det 
rör sig om olika socio-kulturella gruppers resurser och förut
sättningar att passera "kulturbarriären" i den privata sfären. 
Att vara landsbygdsutvandrare från exempelvis Sydeuropa 
(och Turkiet) är betydligt mer avlägset den svenska kulturnor
men i vardagslag än att vara exempelvis en baltisk bonde. Med 
följande situationsbeskrivning från ett jugoslaviskt-svenskt 
grannskap skall vi närmare klargöra vad detta kan betyda i ett 
konkret sammanhang. Utifrån våra erfarenheter med ett fler
tal olika grupper av jugoslaviska invandrare i Sverige, kan 
situationen betecknas som typisk för landsbygdsutvandrare. 

"Jag vill inte klippa Sven längre" 

Nikola kommer från östra Serbien. I hans hembygd är det 
brukligt att flera generationer bor samman i det gemensamma 
hushållet. I regel är det yngsta barnet med sin familj som blir 
kvar med sina föräldrar och tar hand om dem vid ålderdomens 
höst. Eftersom de vanligtvis gifter sig mycket unga, kan upp till 
fyra generationer utgöra ett hushåll. Vid utvandringen är det 
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också vanligt att de två "mellersta generationerna" utvandrar 
tillsammans, medan de äldsta (farfar/farmor) blir kvar på går
den och tar hand om de yngsta barnbarnsbarnen. Nikola bor 
följaktligen med sin mor och far i Sverige, medan hans barn bor 
i hemlandet. Under första åren i Sverige, medan Nikola ännu 
inte var gift, levde han tillsammans med sina föräldrar i en 
tvårumslägenhet. När han sedan gifte sig med en flicka från 
hembyn flyttade Nikola in i en egen trerumsvåning med sin 
hustru. Kontakterna med föräldrarna förblev täta, särskilt un
der de första åren, då den unga Nikolas fru fick barn. "Farmor 
bodde nästan hos oss för att hjälpa Ana med barnen." Anas 
mamma och pappa, vilka också bodde i Sverige, kom också ofta 
på besök. De täta familjesammankomsterna var en självklar
het för Nikola och Ana. Vid högtidshelger kom dessutom andra 
släktingar och vänner på besök. 

Nikola var dessutom en eftersökt man, eftersom han kunde 
klippa hår. Släkten, vännerna och så småningom också gran
narna började söka upp Nikola för hårklippning. Bland dessa 
var särskilt Sven, närmaste granne, en flitig gäst i Nikolas hem. 
De hade träffats på en bilmekanikerkurs och som grannar 
följdes de ofta hem efter kursen. De pratade om jobbet, livet, 
kvinnor m m och Nikola kände att han höll på att få en svensk 
vän. När de kom hem från kurserna var det vanligt att Nikola 
bjöd hem Sven på öl och en "stunds snack". I samband med 
klippningarna blev Sven också ofta kvarhållen på middag. Ni
kola vill inte ta betalt för sina klipptjänster, eftersom han "bara 
är en självlärd hårklippare" och inte någon hårfrisör. 

Nikola fick veta av sin vän att många grannar retat sig på alla 
dem som besökte Nikola, men att ingen ville anmärka på det, 
"eftersom det verkar vara äldre och skötsamt folk som kommer 
och går utan bråkiga fester och buller". Också Sven var i början 
besvärad över alla människor hos Nikola men nu när han fick 
veta vilka de var och hur de är, så är det ganska trevligt att se 
familjesammanhållningen. 

Nikola blev aldrig bjuden hem till Sven. Från början miss
tänkte Nikola att Svens fru inte ville umgås med dem. Hon var 
ganska kylig då de hälsade på varandra i trappan och Sven 
stannade på middag hemma hos Nikola endast när frun inte var 
hemma. Trots detta ansåg Nikola att Sven borde bjuda hem 
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honom någon gång. Likaså blev han sårad över att Sven alltid 
envisades med att betala hårklippningen då han menade "att 
han inte ville vara skyldig". 

I Nikolas värld förpliktar vänskap med vänskap, kontakter 
och umgänge kan snarast förstöras av pengar. Nikola förstod 
det så att Sven med pengar ville köpa sig fri från förpliktelsen 
av att bjuda igen, med känslor och tjänster som riktiga vänner 
ger i utbyte. Ju mera tiden gick och ju mera relationen blev 
sådan att Sven endast kom när han skulle klippas, desto mer 
sårad blev Nikola. En dag sa han bara: "Jag vill inte klippa dig 
längre, med dina pengar kan du gå till en hårfrisör." Sven var 
ju jobbare liksom Nikola. Han var inte "finfolk" trots att han 
var svensk. Men hans slutna privata värld och helgutflykter till 
stugan klarade inte Nikola av att förstå. 

Nikolas jugoslaviska granne är "finfolk" - ett läkarpar. 
Dessa människor umgås inte heller med Nikola, trots att de 
tillsammans köper kött från samma svenska bonde. Efter det 
att de har delat på köttet, tar de var sin sup och går hem var och 
en till sig. Nikola tycker att doktor Ivan är en fin man och att 
de inte har så mycket att prata med varandra om. Men han 
tycker att det är synd om doktor Ivan och särskilt om hans fru 
Vera. Hon sitter alltid ensam hemma och umgås sällan med 
folk. Doktor Ivan och hans fru lever mera som svenskar än som 
jugoslaver, tycker Nikola, trots att det är mest med jugoslaver 
som doktor Ivan umgås i sin privata praktik. Doktorn har köpt 
sig en sommarstuga i Sverige och ett hus i Jugoslavien. Men de 
är mest i sin svenska stuga. Jugoslaver skvallrade om denna 
annorlunda doktor Ivans svenska stuga och därefter drogs 
doktorn och doktorinnan in i sitt hem. De ser mest på TV och 
tycker att jugoslaver bara skvallrar och blandrar sig i ... 
Doktorns barn umgås bara med svenska kompisar och går på 
universitet. Doktorinnan som inte har lärt sig svenska ordent
ligt klagade en gång till Nikola över att hon håller sig borta när 
barnen har party . . . Hon hoppas att hennes son verkligen 
skall ta på allvar en ung jugoslavisk flickas kärlek och gifta sig 
med någon han kan förstå bättre. Samtidigt är hon rädd för 
skvaller från andra jugoslaver som anmärker på hennes barns 
umgänge och deras liv och menar att det går kanske bättre med 
en framtida svensk svärdotter ändå. 

104 



Nikola själv har inte dessa problem. Trots att han har många 
konflikter med sin pappa kring andra frågor tänkte han själv 
aldrig på att gifta sig med en svensk flicka. "Dom är för bekvä
ma, kan inte laga vår mat och tycker inte det är kul att vara på 
våra bröllop och semestra varje år i byn i Jugoslavien." Men 
också han själv håller på att bli trött på att varje år åka till byn 
och huset i Jugoslavien. Nu är huset färdigbyggt och trots att 
pappa vill bygga till, vill inte Nikola längre arbeta bara för 
husets skull. Doktor Ivan är från havet och han berättar så 
varmt och vackert om Adriatiska havet. "Nästa år skall jag och 
Ana också åka till havet på semester och pappa kan bli så sur 
han vill ... Jag hoppas att Sven och hans fru åker till det 
jugoslaviska havet. Då kommer hon kanske att förstå att också 
vi har fina städer och kultur, och då kommer hon kanske att 
vara mer intresserad av att umgås med oss ... " 

I samhällets politiska periferi: Invandrarnas 
organisationer 

På föregående sidor har vi tagit upp olika typer av barriärer, 
vilka försvårar invandrarnas integration i det svenska samhäl
let. Dessa barriärer uttrycks genom både blockeringar i det 
offentliga-, politiska- och arbetslivet. Dessa olika objektiva 
hinder för invandrarnas engagemang i det svenska samhälls
politiska livet leder oftast till att invandrare samlas i invand
rarföreningar och engageras i dessa kring "invandrarfrågor". 

Invandrarnas spontana organisering kring egna frågor och 
i de egna grupperna uttrycker både ett intresse för en gemen
sam kulturell plattform, men också ett behov av att inom dessa 
"kulturella" sammanslutningar samlas kring invandrarpolitis
ka frågor. Detta är viktigt att påpeka, eftersom graden av 
invandrarnas politiska aktivitet/passivitet alltför ofta bedöms 
endast utifrån deras deltagande och engagemang i det svenska 
samhällspolitiska livet. I det avseendet blir de lätt uppfattade 
som fackligt och politiskt passiva, eftersom det invandrarpoli
tiska arbetet i invandrarföreningarna i regel når en ytterst 
begränsad krets av utomstående. Dessa invandrarföreningar 
har än så länge karaktären av en "dold politisk periferi" och 
som i huvudsak kulturella organisationer som yttre förtecken. 
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Inom invandrarföreningarna, men också utanför dessa, sam
las invandrare kring frågor vilka hänger samman med invand
rarnas "totala sociala fält", dvs migrantsituationen med kopp
lingar till både invandrings- och utvandringsländerna. Mi
grantsituationens konkreta utformning i varje enskild grupp 
och varje enskilt, konkret lokalt sammanhang, ligger till grund 
för formulering och bearbetning av invandrarpolitiska frågor 
i enskilda organisationer. Behandlingen av dessa frågor anpas
sas till de rådande politiska och sociala villkoren i det lokala 
sammanhanget: men den påverkas också av - av gruppen -
uppfattade realiteter och definierade mål i hemländerna och 
invandringsländerna. 

Den dubbla bindningen i migrantsituationen för ofta med sig 
dels motsättningsfyllda mål (stanna eller återvända) dels objek
tiva blockeringar vilka hänger samman med invandrarnas mar
ginella ställning i de båda länderna. Detta tvingar ofta invand
rare att riktas mot kortsiktiga och partikulära mål vilka hänger 
samman med (omedelbara) problemlösningar i den konkreta 
situationen. 

Detta visar å ena sidan på starkt engagemang kring egna 
problem men å andra sidan bristande kollektiv(-stöd) plattform 
för en mer långsiktig lösning av dessa problem. 

De "egna problemen" löses oftast med strategier kopplade till 
det "kulturella bagaget", vilka till följd av migrantsituationen 
förändras och anpassas till konkreta villkor i invandringslän
derna. 

Det dolda inuandrarpolitiska arbetet: Exempel jugoslaver 

Ett bra exempel på anpassade och förändrade traditionella 
organisationer och deras politiska slagkraft i invandringslän
derna är pakistanska invandrararbetares organisation "bira
dari" i Danmark som Farooq-i-Azam (1979) redogör för. Många 
av de trygghetsfrågor som socialpolitiska institutioner i Dan
mark sörjer för sköts ofta internt och effektivt av "biradari". 
Bostadsfrågor, barntillsyn, olika typer av service och stöd, men 
framför allt hjälp i samband med kris som arbetslöshet, död osv 
sköter också jugoslaver internt genom sina sociala gruppering
ar, baserade på traditionella organisationsformer innanför och 
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också utanför invandrarorganisationer och andra formella 
grupp bildningar. 

Dessa traditionella organisationer är hos jugoslaver basera
de på fysisk närhet och släktskap; blodsläktskap, rituellt släkt
skap osv. I hemlandet sammanfaller ofta släktskap och nära 
bosättning åtminstone för landsbygdsbefolkningen. Också 
bland icke blodsläktningar utvecklas i kulturell, religiös eller 
geografisk närmiljö olika former av social närhet, som genom 
rituellt släktskap (gudfaderskap, Slava mm, jämför Hammel 
1968) förpliktar till samarbete, hjälp och stöd. Dessa olika 
former av samarbete ligger ofta till grund för organisering av 
etniska invandrarföreningar, där grupper av kulturellt, regio
nalt eller nationellt men även lokalt, socialt "besläktade" män
niskor organiserar sig gruppvis i enskilda organisationer. Bra 
exempel på det är jugoslaviska invandrarorganisationer, vilka 
med sina 125 olika lokalföreningar indelade i 13 distrikt demon
strerar interna olikheter men också likheter för de små grup
per, vilka väljer att organisera sig var för sig. 

De över 100 jugoslaviska föreningarna i Sverige är fördelade 
på allmän-jugoslaviska (80 %), nationella (slovener, makedo
ner, serber, kroater, albaner m fl), regionala (Slavonija, Istra 
m m) och lokala etniska grupperingar, beroende på samman
sättning av invandrare på ort och plats. I de fall inga "etniska" 
grupper finns koncentrerade i tillräckligt antal för att domine
ra numeriskt eller ideologiskt blir följden nationella, "kulturel
la" eller intresseföreningar. Styrkan av integration i gruppen/ 
grupperna, vilka ingår i föreningar varierar beroende dels på 
vilken republik eller del av landet de kommer ifrån, liksom från 
staden eller landet, dels på anhopningen och fördelningen av 
yrkesresurser. Graden av social integration förskjuts/minskar, 
om man följer geografisk skala syd/sydsydost mot nord/nord
väst i grova drag. 

Kulturella bagaget som mall för organisering 

Den allmänna tendensen jag har iakttagit i Sverige är att, 
medan i första fasen de flesta jugoslaviska föreningarna (och 
även riksorganisationen) kännetecknas av "jugoslaviskhet", 
utvecklas det med tiden en segmentering av de "övernationella" 
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dragen i riktning mot nationella (serber, kroater, makedo
ner ... ) och sedan regionala (Istrien, Slavonien ... ) samt lo
kala/byn/bygdföreningar. I jakten efter tryggheten i etniska 
sammanhang krymper de etniska ramarna samtidigt som inte
grationsstyrkan och identifikationen med de "egna" ökar i be
tydelse. De starkaste "traditionella" enheterna och etniskt pro
filerade organisationer och sammanhang finns bland 
landsbygdsinvandrare från östra och sydliga jugoslaviska re
gioner (serber, valaker, makedoner, albaner ... ) . Organisatio
ner av västliga utvandrare från Jugoslavien är förenade oftare 
genom politisk eller en i vidare mening kulturell verksamhet. 

Tendensen till "privata" gruppbildningar eller avskildhet i 
kärnfamiljerelationer blir överhuvudtaget större bland västli
ga utvandrare från Jugoslavien och stads befolkning, vilket gäl
ler även för utvandring/återvändande. Utvandringen från des
sa trakter har styrts snarare genom arbetsförmedlingar och 
enskilda initiativ än genom utvandring av flockkaraktär och 
kedjemigration, vilket kännetecknar östliga bygrupper. Ut
vandringen var störst från Kroatien och Slovenien. Också blir 
här återvändandet mindre bunden till kollektiva handlingar av 
typen "när alla åker följer jag med", vilket kännetecknar exem
pelvis valaker, och blir då mera en följd av privata initiativ, 
vilka enskilda mål man har, men innebär också större riskta
gande. 

I invandrarföreningar samlas medlemmarna dagligen i mind
re antal och mera sällan i stor skala. Stora anhopningar följer 
med firande av olika nationella festligheter (officiella, jugosla
viska helgdagar) och med händelser av kollektiv betydelse som 
aktualiseras i invandringssamhället. Dessa kan i första hand 
vara krissituationer som gäller arbete, dödsfall, olycksfall osv. 
Effektivt samarbete inom dessa organisationer förutsätter fy
sisk närhet. Hur starka de sociala banden är och hur mycket de 
behövs för social och kulturell överlevnad också idag ser vi i de 
processer, varigenom migranterna utvandrade tiilsammans 
(ibland nästan hela byar), och hur de sedan slog sig ner nära 
varandra i invandringsländerna. Vi får då en anhopning av 
många grupper av invandrare, vilket å ena sidan behövs för 
effektivt samarbete och organisering, men å andra sidan kan 
utlösa "rasistiska" reaktioner. 
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Krafter från invandringssamhället och invandrarnas 
organisering 

Farooq-i-Azam (1979) påstår att invandrare, speciellt de med 
bondebakgrund, har den största kapaciteten att organisera sig. 
Invandrarnas levande historia betyder att de har anpassat sina 
traditionella organisationer till att vara ett funktionellt forum 
för bearbetning av sin nuvarande situation. Men denna bear
betning är.än så länge koncentrerad kring partikulära problem
lösningar. Inom ramen för dessa organisationer utvecklas et
niska anpassningsstrategier - i enlighet med de speciella erfa
renheter som olika grupper går i genom - i samspelet mellan 
"kulturella bagaget" och invandrarvillkoren. Beroende på de 
villkor som dessa organisationer arbetar under och som också 
blir en politisk plattform, kommer de att öppnas "utåt" eller 
låsas "inåt" och (till försvar mot rasism exempelvis) leda till 
fortsatt splittring mellan invandrare och "samhället". 

I nuvarande läge är invandrararbetarnas etniska organisatio
ners politiska plattform, en i ordets klassiska mening (avseende 
arbetarklassens kollektiva intressen) smal plattform. Men un
der nuvarande omständigheter är den ju också, politiskt sett, 
bättre lämpad och anpassad än någon annan politisk organisa
tionsform till (åtminstone) försvar av invandrarnas egna in
tressen. I ett långsiktigt perspektiv är invandrarnas intresse 
arbetarklassens intresse som helhet. Reproduktion av invand
rarspecifika problem gynnar minst av allt arbetarklassens en
het. Införlivande av organiserade, utländska arbetare i arbe
tarklassens led blir en mycket bättre utgångspunkt för samar
bete än jakt efter spridda och desillusionerade utländska parti
och "fackmedlemmar". 

Troligen kommer etnisk organisering av invandrare att fin
nas också i framtiden. Men låt oss hoppas att den då blir forum 
för kulturell verksamhet i kulturpluralismens och reella valfri
hetens anda, och inte som nu, också ett uttryck för invandrar
nas förvissning och en perifer plats för invandrarpolitiska frå
gor. 
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Sammanfattande diskussion 

Jämlikhet, valfrihet och samverkan 

Bristande förutsättningar för samförstånd/samverkan ligger 
på ett plan som M. Gordon (1970) beskriver som strukturell 
pluralism, vilken i ett hierarkiskt ordnat samhälle utvecklas på 
bekostnad av kulturell pluralism. Olika grupper kan gå sam
man i någon sorts strukturell amalgam, men snarare pga orätt
visor i samhället, vilka placerar dem på olika skalor i den 
strukturella hierarkin än pga valfrihet och egalitär kulturell 
pluralism. Gordon beskriver USA - men vi kan med fog fråga 
oss om vi är så långt från USA:s strukturella verklighet ... 

Också här har vi kulturella öar som sakta bygger enheter 
utmed skalor av strukturella hierarkier. Ser man bara på in
vandrar kvinnor i Sverige så avskiljs grekiska, jugoslaviska och 
finska kvinnor från övriga invandrarkvinnor med "strukturell 
likhet" i arbete. (Arbetsmarknadsdepartementet 1981) Dessut
om skiljer sig alla invandrarkvinnor från svenska kvinnor (vil
ka i sin tur kan struktureras inbördes) samt från invandrar
män, svenska män osv ... När sedan invandrargruppernas 
religion sammanfaller med de strukturella likheterna på ar
betsmarknaden förstärks ytterligare tendensen till uppkomst
en av sammanslagningar i avskilda sociala öar och av struktu
rell pluralism. 

Kan det tänkas att vi i Sverige går USA-bilden till mötes där, 
som Gordon uttrycker det: " ... medan beteendeassimilation 
eller ackulturation i betydande utsträckning har inträffat, så 
har strukturell assimilation däremot, utom i några undantags
fall, inte blivit omfattande" (Gordon, M 1970:40). 

Gordon tar upp hur barnen till immigranter i USA stod inför 
stängda dörrar i det amerikanska samhällets "lika chanser för 
alla". Men också här i Sverige förefaller det så, att invandrar
barnen med sina sämre förutsättningar och villkor bekräftar 
det rådande mönstret i den strukturella pluralismen. Oftast är 
de - i relation till föräldrarna - mer ackulturerade, "försvens
kade" - men samtidigt mer drabbade av arbetslösheten (och 
troligen av sociala problem). I en mening har vi här en större 
brist på strukturell assimilation. I avsaknad av uppgifter om 
invandrarbarnens inträde i svenska kamraters privata "primä-
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ra sfär'' kan vi här hålla oss till andra generationens bristfälli
ga assimilation i den offentliga, "sekundära sfären". Dessa två 
kriterier för strukturell assimilation (Gordon 1970) är väsent
liga komponenter för social jämlikhet och grundvalen för en 
valfri kulturell pluralism. Likväl framstår det att vi i Sverige 
inte är riktigt klara över innebörden i dessa väsentliga begrepp, 
vilka ligger bakom formuleringen av invandrarpolitisk ideologi. 

"Ingen stat kan tvinga sina invånare att uppge sitt språk eller 
sin etniska identitet" (Widgren 1980:88) - men den kan fram
häva betydelsen av kulturell autonomi och göra den till ett 
ensidigt och otillräckligt (invandrar-) politiskt mål när det gäl
ler att utveckla en demokratisk kulturell pluralism. 

I de invandrarpolitiska debatterna i Sverige bekämpas fort
farande assimilationspolitiken. Innebörden i begreppet assi
milation är här oftast ensidigt riktat mot kulturell assimilation. 
Det är naturligtvis viktigt att diskutera och definiera invand
rarpolitiskt ställningstagande när det gäller "rätten till eget 
språk och kultur", men det är också viktigt att inse att en 
förhöjd strukturell assimilation är en förutsättning för ett fritt 
valt kulturellt förhållande till att vara jämställd - eget språk 
och egen kultur inbegripna. 

I annat fall kan kampen mot "assimilationen" och för en 
"valfri" kulturell utveckling resultera i uppkomst av kulturellt 
definierade hierarkier i samhället. Detta vill säga, att en situa
tion kan uppstå där den "kulturella mångfalden" sammanfaller 
med (och bekräftas av) strukturella olikheter i samhället. 
(Jämför Hoffman-Nowothny 1979, som beskriver en situation 
av så kallad "neofeodalisering" i samhället.) Den yttersta följ
den av denna utveckling är en politisk och social "öbildning" 
och segmentering i samhället. 

I det läge som vi befinner oss i dag - med ökande skiktning 
i samhället och en samtidigt pågående "kamp" för förhöjd kul
turell autonomi av invandrare - blir det inte så märkligt att 
förslag kommer, att invandrare bör organisera sig i invandrar
partier. Konsekvenserna av en sådan utveckling - mot bak
grund av invandrarnas strukturella och politiska skiktning -
skulle ytterligare markera splittringen bland invandrare och 
därmed också endast splittra ytterligare förutsättningar för 
kollektiva problemlösningar. 
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Nödvändigheten av och möjligheter för invandrarnas 
självorganisering 

Om man betraktar invandrarnas ställning i sysselsättnings
hierarkin ser man, enligt de fåtaliga källor som finns, att in
vandrarnas uppåtgående sociala rörlighet knappast alls före
ligger. Medan en ytterst blygsam rörlighet uppåt går att finna 
hos exempelvis finländare och jugoslaver i första generationen, 
ser vi också en rörligqet nedåt hos exempelvis latinamerikana
re och framför allt i den andra generationen. Invandrar bar
nens sociala rörlighet är avsevärt mindre än för svenska ung
domar med föräldrar i samma yrken. (Knocke 1982:66) 

Knocke sammanfattar: "Helt klart tycks vara att de invandrande ar
betarna i stor utsträckning är koncentrerade till yrken med obekväma 
arbetstider, med dålig arbetsmiljö och även med höga arbetsskaderis
ker. I den bemärkelsen kan man enligt min mening, tala om en tudel
ning av arbetsmarknaden med relativ överrepresentation av invand
rarna till den sämre delen." (Knocke 1982:71) 

Med detta som bakgrund blir det inte svårt att förstå den låga 
graden av fackligt och politiskt engagemang om invandrarna 
anser att de inte kan påverka de viktigaste bitarna i sin struk
turella placering i samhället. Frågan blir snarare varför de 
anser detta? Har de stött huvudet mot väggen eller har de gett 
upp innan de på allvar försökte? Jag skulle tro att båda erfaren
heterna spelat in. Eftersom jag i ett annat sammanhang be
handlat invandrarnas "passivitet" som aspekt av medfört so
cio-kulturellt bagage (se Ålund, A, Inga krafter kvar för klass
kamp, Forskning och Framsteg nr 3/79) vill jag här åter ställa 
frågan: Har invandrarspecifika frågor varit tillräckligt bevaka
de i fackliga och politiska sammanhang? Först då man kan 
svara positivt på denna fråga kan man söka skäl som lastar 
invandrarna själva för bristande engagemang. I dagens läge 
kan vi utöver hinder som "bristande erfarenheter i det socio
kulturella bagaget" endast gå på uttalanden från invandrarna 
själva, baserade på erfarenheter i nuet. Som framgick uppfat
tar invandrare objektiva hinder, "utifrån", i större utsträckning 
än svenskar, som gör att de anser att de inte KAN påverka 
brister i sin situation. 

Från föregående resonemang visar det sig nödvändigt att 

112 



invandrare bör organisera sig och själva "driva sin sak". Frå
gan är hur denna organisering skall gå till. Utöver de existe
rande invandrarorganisationerna, vars begränsade politiska. 
kapacitet och partikulära karaktär vi tog upp, finns förslag på 
andra former av invandrarnas politiska organisering. 

Det ena förslaget går ut på särorganisering av invandrare i 
politiska partier. Det andra förslaget ser invandrarnas kamp 
som en integrerad del av arbetarklassen i invandringsländer
na. Vi skall nedan gå igenom dessa två förslag, dess möjligheter 
och begränsningar. 

Politisk särorganisering: Invandrarparti 

I nummer 5/1982 av Invandrare & Minoriteter argumenterar 
David Schwarz på ledarsidan, för nödvändigheten av bättre 
invandrarpolitiska strategier i dagens Sverige. 

"1982-års val blev ur invandrarsynpunkt ett förlustval", säger 
David Schwarz. Eftersom de tidigare" ... många s-märkta in
vandrarreformer av invandrarna själva kommit att uppfattas 
som led i en medveten assimilationspolitik" måste invandrarna 
nu genom sina organisationer slå vakt om och själva kämpa för 
sina särintressen om de inte vill bli assimilerade och överkör
da. 

Det är inte bara socialdemokraternas assimilationshot det 
gäller. De svenska politiska partierna är i huvudsak eniga när 
det gäller invandrarfrågorna, menar David Schwarz. "När de 
borgerliga kom till makten 1976 kände de inte något behov av 
att formulera en egen invandrarpolitik. Det har inte skett se
nare heller. Illa nog för invandrarna byggde de i stället i det 
stora hela på socialdemokraternas gamla assimilationspolitik, 
som borde vara förhatlig för ett socialistiskt parti med jämlik
het och solidaritet över gränserna som ett av de centrala må
len." 

"lnvandrarorganisationerna måste lära sig att använda sin 
makt (vår anmärkning) i konstruktivt invandrarpolitiskt syfte" 
- genom att - "äntligen frigöra sig från sina förmyndare inom 
storsamhället och visa, att de kan agera självständigt". David 
Schwarz uttrycker i sin invandrarpolitiska- programförklaring 
att ... invandrargruppernas strateger bör söka ett invandrar-
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politiskt - ej att förväxla med partipolitiskt - samarbete med 
andra etniska grupper, bilda invandrarpartier och därmed 
skaffa sig inflytande, erfarenhet och respekt. 

David Schwarz gör en viktig skillnad mellan invandrare och 
utlänningar: 

"Om det överhuvud taget bildas ett invandrarparti i Stockholm eller i 
andra kommuner, där andelen invandrare är hög, så blir det, paradox
alt nog, inte några utlänningar som gör detta - de är än så länge 
alltför kuschade och alltför lite intresserade av svensk politik för ett 
sådant initiativ. Det blir de väletablerade invandrarna som är svenska 
medborgare med ansvarsfulla befattningar i det svenska samhället 
som kan förväntas handla på detta sätt." 

Kommer dessa "väletablerade invandrare", svenska medborga
re, att kämpa för en strukturell jämlikhet eller bara "valfrihet" 
(i mellanskiktens politiska antiassimilationsanda)? 

Kan det bli som i USA, att de etablerade mellanskiktens 
ledare i olika splittrade etniskt/politiska organisationer utnytt
jas av konservativa politiska strömmar, att med falska löften 
(om etniska intressen) ytterst stärka de politiska intressen som 
är långt ifrån största delen av invandrarnas (se bl a Wolfinger 
1970). 

Det väsentliga här är distinktion mellan (en önskad) struk
turell assimilation (mot en ökad jämställdhet mellan invandra
re och svenskar) och den kulturella assimilationen. Vi har tagit 
fram betydelsen av strukturell assimilation för valfri kulturell 
pluralism. Vi har varnat för att en ensidig fokusering på kultu
rell autonomi inte med nödvändighet leder till en valfri kultu
rell pluralism. Kampen mot kulturell assimilation som neglige
rar betydelsen av den framväxande strukturella pluralismen 
kan bli en farlig strategi som leder till ytterligare segmentering 
och politisk splittring i samhället. 

Kraven på invandrarparti verkar som en förståelig kritik av 
den politiska utstötningen av invandrare. Men det är idealis
tiskt att förvänta sig att i dagens Sverige ett slagkraftigt poli
tiskt (obundet) invandrarparti skall kunna byggas upp på basis 
av så skilda strukturella, ideologiska och kulturella invandrar
grupper. 

Invandrarnas organisering kan aldrig vara partipolitiskt 
obunden, för invandrare består av skiktade grupper vilka nöd-
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vändigtvis må ha, liksom svenskar, olika politiska intressen 
vilka svarar mot deras klassmässiga placering i samhället. 
Uppkomsten av invandrarpartier skulle med sina konsekvenser 
betyda en fortsatt splittring av det partipolitiska livet och yt
terst också av arbetarklassen/arbetarrörelsen. Huvuddelen av 
invandrare tillhör ju ändå LO-yrken. 

Migrant panorganisation som arbetarklassorganisation 

Från M Nikolinakos (197 4) kommer förslag att invandrare, som 
del av arbetarklassen, bör höja sig över sina etniska skillnader 
och förena sig i en europeisk panorganisation och med inhems
ka arbetare bedriva en gemensam klasskamp. I ett dokument 
från "Pan-European Conference of Migrant Workers" (nov 
1974) uttrycker Nikolinakos följande politiska program för ut
ländska arbetare: 

a) Kampen skall inte riktas bara mot oligarki och politiska regimer i 
hemländerna utan också mot den härskande klassen i invandrarlän
derna. 
b) Kampens omedelbara mål bör vara att avskaffa diskrimineringssy
stemet och uppnå politiska rättigheter. 
c) Sammmanhållning med den inhemska arbetarklasser, eftersom 
den splittring som diskrimineringssystemet skapat gynnar kapitalet 
och försvagar arbetarklassen. 
d) Invandraras de facto uppdelning i nationaliteter i mottagarländer
na måste avskaffas, eftersom det är arbetaren-invandraren och inte 
hans nationalitet som intresserar kapitalet. Nationalitetsuppdelning
en försvagar invandrarna som social grupp. 
e) Fackliga invandrarorganisationer som tillvaratar invandrarnas in
tressen som grupp inom de inhemska fackföreningarna. 
f) Politiska organisationer av invandrare på alla nivåer (lokal, regio
nal, nationell) - med utgångspunkt från migrationsfenomenets inter
nationella karaktär och existerande tendenser till internationalise
ring av arbete och kapital. 

Och för inhemska arbetare gäller enligt samma dokument: 

a) de måste erkänna att det finns ett diskrimineringssystem riktat mot 
utlänningar och att detta system splittrar arbetarklassen som helhet. 
b) de måste kämpa mot detta diskrimineringssystem och erkänna 
invandrarnas specifika intressen. 
c) de måste kämpa för invandrarnas politiska rättigheter och för 
invandrarnas fullständiga jämställdhet med inhemska arbetare (Ni
kolinakos 1975:15-16). 
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När Marios Nikolinakos höjde sin stämma i krav på (interna
tionell) sammansvetsning av arbetarklassens led och gemen
sam kamp för invandrare och inhemska arbetare, kritiserades 
han för att lyfta fram "förståeliga men idealistiska krav". 
(Christian Horst 1980) Horst menar bl a att Nikolinakos där
med upphäver migranternas historia och deras konkreta poli
tiska förtryck och framhäver migrantarbetarnas situation som 
en ren ekonomisk faktor (Horst 1980:205). 

Invandrade och infödda arbetare har, bredvid ett gemensamt 
intresse - arbetarklassens intresse - också olika utgångs
punkter i klasskampen. Dessa är dels kopplade till olika histo
riska erfarenheter. Dels har invandrarna på grund av speciella 
former för ideologiskt och politiskt förtryck objektivt sett säm
re möjligheter för att uttrycka sig politiskt än inhemska arbe
tare, menar Horst. De är därför hänvisade till alternativa "et
niska" organisationsformer och strategier för att uttrycka sina 
intressen (se närmare i det tidigare avsnittet, Den europeiska 
bilden). 

Horst kritiserar i första hand de typiska begränsningarna på 
den europeiska kontinenten ( och Danmark). Han framhäver de 
inhemska arbetarnas otillräckliga intresse för invandrarnas 
särskilda situation och den fördomsfulla inställningen till in
vandrare som politiskt passiva. Detta, menar Horst, leder till 
nödvändigheten av att invandrare skall organisera sig "etniskt" 
och i den politiska periferin. 

I Sverige är dock grundinställningen till invandrare från 
exempelvis fackligt håll mer öppen och genomtänkt, när det 
gäller integration av invandrare. I en mening - åtminstone på 
en programmatisk nivå - finns här förutsättningar för att 
vissa av Nikolinakos uppställda programmatiska teser (särskilt 
tes ( e)) kan förverkligas i Sverige. Utvecklingen i den svenska 
fackliga orienteringen gentemot invandrare har så att säga 
"löpt ifrån" Horst. Trots att det, även i Sverige föreligger lik
nande orsaker för "perifer" och etnisk organisering bland in
vandrare, finns här bättre objektiva förutsättningar för samar
bete mellan invandrare och den svenska fackliga rörelsen. 
Svenska LO:s aktiva engagemang för svenskundervisning av 
invandrande arbetare, informationsblad på modersmål till sina 
fackmedlemmar m m kan här anges som bra exempel för aktivt 
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närmande. Nya perspektiv för utveckling av detta samarbete 
skall vi här närmare diskutera. 

En särorganiserad del au de politiska och fackliga rörelserna 

I dagens läge skulle det krävas en förstärkning av invandrarnas 
politiska förhandlingsplattform - MEN - inte som separata 
invandrarpolitiska (partipolitiskt obundna) organisationer/ 
partier, utan som en särorganiserad del av de svenska politiska 
och fackliga rörelserna. Om detta är ett idealistiskt krav eller 
inte beror på dessa rörelsers framtida förhållningssätt till in
vandrarfrågan. 

Invandrare som samhällspolitisk grupp i Sverige delar till 
största delen villkor och intresse med den inhemska arbetar
klassen och bör därför organisera sig i bredare intressegrupper 
i samhället. I det sammanhanget bör de driva sin sak genom 
olika etablerade kanaler, men inte som enskilda individer utan 
på egen organiserad bas, som representerar invandrarnas in
tressen .Den organiseringen kan aldrig vara partipolitiskt 
obunden eftersom invandrare är skiktade i grupper, vilka nöd
vändigtvis bör ha olika intressen liksom svenskar, svarande 
mot deras klassbestämda placeringar i samhället. Invandrare 
måste alltså driva sin sak själva - men de måste göra det 
kollektivt, tillsammans med andra samhällsgrupper, vars poli
tiska klassreferenser närmast överensstämmer med invandrar
nas. Men man kan inte förvänta sig att invandrare automatiskt 
engagerar sig i det existerande politiska livet. Det krävs tid att 
arbeta sig igenom motsättningsfyllda förhållanden. Det krävs 
vidare att enskilda lokala invandrarföreningar får hjälp till 
självhjälp - inte minst genom samarbete och gemensamt ut
arbetade invandrarpolitiska program. Större anslutning från 
invandrarnas sida till det partipolitiska livet och större fackligt 
engagemang blir då antagligen en framtida följd av detta sam
arbete. 

Väsentligt blir då att samhällspolit~sk och facklig rörelse ser 
invandrarnas sak som sin egen. Detta förutsätter slutligen ett 
fackligt och politiskt engagemang i invandrarfrågor i större 
utsträckning måste bygga på insikt i vilka som är de "förlaman
de krafter" som ligger till grund för invandrarnas "passivitet". 
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Dessa krafter arbetar både inifrån (invandrarna själva) och 
utifrån från "samhället". Vi har tagit upp migrantarbetares 
"inre" motsättningsfyllda situation. Invandrarorganisationer, 
till vilka ofta blickarna riktas i deras egenskaper av potentiella 
invandrarpolitiska fora, är för tillfället blockerade av både sin 
institutionella uppbyggnad och inbördes splittring. De förvän
tas arbeta "kulturellt" som intresseorganisationer och inte po
litiskt. De nationellt/etniska organisationsgrunderna är nog en 
stark ram när det gäller att definiera relationer mellan olika 
invandrarorganisationer/föreningar, men de är snarare en bar
riär än en grundval för samarbete. Gränserna som förenar 
etniciteter - den klassmässiga placeringen i samhället - fal
ler utanför dessa organisationers "kulturella" arbetsramar, ge
nom avsaknad av en politisk organisationsplattform. Splittring 
av de kulturellt särorganiserade invandrarföreningarna under
blåses av de begränsade medlen och det selektiva bidragssyste
met till kulturella ändamål. 

På samma sätt som invandrare organiserar sig "spontant" 
utanför det formella partipolitiska livet och invandrarförening
ar och därmed uttrycker en protest mot bristande politisk platt
form för invandrarpolitiska frågor så finns det också i samhäl
let vissa oorganiserade "spontana" reaktioner mot invandrare. 
De är alltså inte heller helt spontana utan snarare uttryck för 
vissa i samhällets materiella och ideologiska struktur inbyggda 
intressen. Dessa intressen yttrar sig på flera plan som exempel
vis könsligt förtryck och ojämställdhet, diskriminering av in
vandrare och rasism. Bakom dessa yttringar finns bland annat 
intresse att se och definiera invandrande arbetare (liksom kvin
nor) som reservarbetskraft. Med den förståelsen i bakgrunden 
kan man tydligare se relationen mellan krisen på arbetsmark
naden och diskrimineringen/rasismen mot invandrare. Med 
hjälp av olika ideologier legitimeras sedan kvinnornas plats vid 
spisen och med barnen och invandrarnas plats i hemländerna, 
när de inte längre behövs. 

Integration av invandrande arbetare i organiserade kollekti
va led kräver här ett både lokalt och på riksplan förankrat 
aktivt bekämpande av intressen och ideologier vilka motverkar 
denna integration. Det väsentliga "gräsrotsarbetet" är slutli
gen den mest konkreta utgångspunkten för ömsesidigt närman-
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de och integration. Vi skall därför avslutningsvis redogöra för 
en "gräsrotssituation" och sammanfatta "närmandets" premis
ser. 

Beskrivning av en situation 

När jag för ca 6 månader sedan talade med ett fackligt ombud 
i ett mellansvenskt brukssamhälle angående relationer mellan 
svenska och utländska arbetare, fick jag följande beskrivning 
som exempel på typ av relationer, som existerar i samhället: 

"I vårt samhälle finns många utlänningar, även dina landsmän (jugo
slaver). Det är i huvudsak finnar, jugoslaver, portugiser och italiena
re. Italienare är de som vi lättast kommer överens med, också på 
fritiden. Vi har nämligen en båtklubb och på somrarna är vi oftast 
tillsammans med italienare, arbetar med båtar, seglar - delar gemen
samma intressen. De är också mest "svenskar" så att säga i sitt sätt att 
leva. Portugiser och framför allt jugoslaver håller sig för sig själva i 
sina familjer, sitter alltid hemma, delar inte våra fritidsintressen, har 
sina fester och seder. Vad är det för folk som alltid sitter hemma och 
troligen tittar på TV, lagar mat hela sin fritid och festar upp det sedan? 
Varför kan de inte som italienare bli mera som vi och vara med i 
båtklubben och andra fritidsaktiviteter ." 

Vet du vilka jugoslaver som bor här i samhället, frågade jag. 
Jag berättade för ombudet att jugoslaverna var serber, har inga 
erfarenheter av båt och vatten, att de är väldigt bundna till 
varandra, därför att de mestadels är släkt eller grannar från 
några serbiska byar, tidigare bönder, som aktivt bevakar alla 
traditionella ceremonier, vilka då förutsätter grupperingar och 
familjevisiter i samband med "firandet" av olika saker osv. 

Jag berättade också, att dessa serber är väldigt politiskt 
vakna och socialistiskt orienterade för att vara f d bönder. I det 
senaste valet har samtliga utom en röstat för sossar - en 
skolfröken röstade på vpk. Detta trodde han inte på! Att samt
liga är besvikna just på honom, att han som fackligt ombud på 
fabriken inte hjälpte till med deras krav på att få föreningslo
kaler eller liknande saker, då deras intresse skall tillvaratas av 
facket. De kände sig utanför facket och fick veta många gånger, 
när de sökte hjälp i samband med sjukdomar och arbetsskador, 
att de bara simulerar sjuka för att kunna festa eller åka till 
Jugoslavien. Fast de hade de svåraste arbetena på fabriken 
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togs deras protester "privat" och lättsinnigt utan större aktio
ner eller förändringar som följd. 

Ombudet blev sur på mig och sade: "Om dina landsmän kla
gar så mycket på allt här i Sverige kan de väl åka hem. Men om 
de bestämmer sig att bli mera som vi, kan vi lättare hjälpa dem 
att utveckla sin egen kultur." 

Beskrivningen tas här som typfall för klargörande av fakto
rer, vilka styr närmandet mellan arbetare, deras kommunika
tion och ytterst integration och samarbete kring gemensamma 
intressefrågor. Avståndstagande från en del av de utländska 
arbetarna, som ombudet visar, är också "typiskt", dvs det styrs 
av liknande förväntningar på utländska arbetare och brist på 
uppfyllnad av dessa kan leda till liknande reaktion. 

Tre faktorer förefaller vara orsak till differentiering mellan 
italienare och serber i detta samhälle. 

1. Invandrarnas kvalifikationsstruktur: Serbern i huvudsak 
lägre kvalificerade arbetare av bondebakgrund, italienarna 
högkvalificerade, importerade som experter på fabriken. 

2. Vistelsens längd: Serberna ca 5 -10 år 
Italienarna ca 20 år och mera 

3. Socio-kulturella erfarenheter, livsstilar. (Italienarna 
stadsbor, serber - bönder i huvudsak) 

Ombudet kände sig närmare italienare än jugoslaver, även om 
han placerade båda grupperna i kategori "utländska arbetare i 
Sverige" och inte svenska arbetare av utländsk härkomst eller 
svenska arbetare. Även på ett social-psykologiskt plan blir de 
bemötta som utländska arbetare i Sverige. Om man till detta 
upplevelseplan lägger invandrarnas klassmässiga, sociala och 
kulturella känslotillstånd, som uttryck för deras tillstånd som 
"outsiders", blir bilden ytterligare splittrad i en värld av både 
känslomässigt och klassmässigt segregerade enheter. 

Premisser för en gemensam organisering 

Samarbete, där invandrare figurerar som en särorganiserad del 
av kollektiv, politisk och facklig rörelse kan förstås som en 
motsägelse: särorganiserad del av kollektivet. 
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Det är just i syntesen av säregenhet och helhet som ett 
samarbete här kan komma till stånd. Mot bakgrund av invand
rarnas historiskt skiftande erfarenheter, nuvarande splittring, 
objektiv och subjektiv blockering mm går det inte att förneka 
säregenhet. Samtidigt är den långsiktiga lösningen av det sär
egna kopplad till en kollektiv ideologisk och organisatorisk 
plattform, där klassmässiga och internationella perspektiv kan 
förankras. Problemet här hänger snarare samman med hur 
denna mest realistiska syntes skall komma till stånd, dvs under 
vilka premisser den kan förverkligas? 

Samarbetet bör bygga på integration av både invandrarnas 
och invandringslandets intressen. Gemensamma intressen de
lar invandrare i första hand med arbetarrörelsen. 

Men: 
Det är inte bara frågan om att arbetarrörelsen (i Sverige) 

skall "ge" sina politiska målsättningar till invandrarna utan 
också framför allt dela med dem gemensamma målsättningar. 
Detta måste ske med hänsyn tagen till invandrarnas historiska 
situation och bevakande av invandrarnas särintressen, behov 
och målsättningar. Och detta måste ske med utvecklandet av 
speciella underavdelningar av fackligå organisationer för in
vandrare inom arbetarrörelsens organisation som helhet. 
Fackligt engagemang för migrantarbetare är stegvis, svårt och 
differentierat. Men samtidigt har migrantarbetare som helhet 
kommit till den insikten att den fackliga organiseringen och 
fackliga kampen är den socio-kulturella plattform, vilken "för
flyttar dem från fabrik- och gatumassa och närmar dem till en 
social och intressegemenskap". (Tanic 1979) Insikten räcker 
inte till engagemang och hos många grupper av migranter är 
också insikten pragmatisk och dunkel. 

Det finns i Sverige fortfarande för lite kontakt mellan in
vandrare och fack, avseende (både den aktiva, formella delen, 
men) framför allt den aktiva informella delen. Socialt umgänge 
mellan invandrare och svenskar är fortfarande alltför formellt, 
bristfälligt och kopplat till yttre sfärer av "objektiva" intressen 
som ofta faller utanför den vardagliga situationen och proble
matiken för båda grupper. Invandrarnas problem sträcker sig 
utöver den omedelbara kampen för att trygga arbete och för
sörjning till en mera långsiktig anpassning. Den senare an-
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strängs av kulturella övergångssvårigheter och traditionella 
belastningar från hemlandet. 

Försök från svenska kamrater att närma sig invandrarna är 
ofta blockerade av de institutionella kommunikationsformerna 
- skrivna informationsblad - vilka har svårt att förstås av 
invandrarna både till form och innehåll (byråkratspråk kan 
även på modersmålet vara obegripligt). En "face-to-face" kon
takt på svenska vore bättre i alla avseenden. Kontakt i infor
mella miljöer, där båda gruppernas vardag presenteras, skulle 
i sin förlängning för det första leda till insikt i varandras 
verklighet och till att avskala stereotypa föreställningar om 
varandra, även fördomar i vissa fall. För det andra skulle så
dana kontakter också bringa insikt i varandra som kulturella 
varelser, dvs öppna vägen för kommunikation. Fallbeskrivning
en pekar på just hur bristande kännedom om varandra låser 
dörrar för även en inledande kontakt. Kommunikation skulle 
innebära att man kommer till insikt om varandras situation och 
på ett relevant sätt utbyter åsikter, ställningstaganden och 
erfarenheter. Kommunikation i dessa avseenden skulle också 
innebära att samarbete lättare kan komma till stånd för att 
förbättra integration och gemensam handling. 

Sammanfattningsvis har migrantarbetare sett sig själva och 
sågs på som nödvändig, men inte önskvärd arbetskraft, "främ
mande kropp" i främmande land osv. Med tiden ändrades mi
grantarbetarnas inställning till att bli "främmande kropp", dvs 
de genomgick och genomgår fortfarande i stora delar en pro
cess av utveckling från en privat och arkaisk uppgörelse med 
orättvisorna i sin totala situation till ett insiktsfullt sökande 
efter kontakter med den organiserade arbetarrörelsen. 

I Sverige utvecklades den fackliga inställningen till att se på 
migrantarbetare som en del av den inhemska arbetarklassen. 
I det sammanhanget är det viktigt att migrantarbetarnas situa
tion inom den fackliga sfären och arbetarrörelsen inte bör ses 
ensidigt dvs endast utifrån ett svenskt perspektiv eller genom 
att dra alla över en kam. Dessutom är det inte det faktum att 
personerna är "nordbor" eller "sydeuropeer" som är viktigt, 
utan det är frågan om ursprungskulturens olikhet i förhållande 
till invandringslandet, samt invandrarnas sociala ställning som 
måste uppmärksammas. Det har visat sig att konflikter mellan 
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arbetare är starkast i de områden, där facket är svagast. In
vandrare och andra underpriviligerade grupper i samhället är 
ofta koncentrerade till produktionssfärer som domineras av 
privat företagsamhet, osäkra branscher, inom materiell till
verkning och serviceverksamhet, där facket i många fall är 
svagt. Att man i det läget kan få en stigande konflikt mellan 
arbetare på botten av arbetarpyramiden och att det är just där 
som rasism och diskriminering hålls som starkast, tyder på 
behov av nyanserad, facklig politik gentemot sina mest sårbara 
delar för att säkra en helhetsstyrka. 

Med det perspektivet kan vi här avslutningsvis sammanfatta 
relationen mellan etnicitet och klass i invandrarsammanhang 
på följande sätt: 

När arbetare utsätts för statusdegradering, som fallet är 
bland invandrare, kan etnicitet tjänstgöra som förenande kraft 
och etnisk organisering som invandrarnas strategi för förverk
ligande av intressen som inte endast är av kulturell karaktär. 
Eller som Glazer och Moynihan uttryckte det i inledningen till 
andra upplagan av "Beyond the Melting Pot" (1970): 

"Statusen av att vara arbetare har kommit att nedvärderas. Resultatet 
har uppenbarligen samtidigt blivit att enticiteten ("the status of being 
an ethnic") dvs medlemskapet i den etniska minoritetsgruppen har 
uppvärderats." 

Också i Europa, exempelvis Västtyskland kan vi bevittna en del 
politiskt stärkta etniska grupper, i värsta fall som i tex "Grå 
Vargarna", fascistiskt orienterade politiska rörelser med rötter 
i hemlandet. Om vi i Sverige inte vill bevittna att liknande 
krafter fiskar i grumligt vatten och rekryterar invandrare för 
sina syften bör vi arbeta på en fortsatt strukturell integration av 
invandrare. 
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