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InlEdnIng

Detta är en festskrift till Björn Fryklund i samband med hans 65-
års dag. Det är dock inte en bok som sätter punkt för Björns ar-
bete inom Malmö högskola och MIM (Malmö Institute for Stu-
dies of Migration, Diversity and Welfare), utan vi hoppas alla att 
Björn länge än kommer att få möjlighet att fortsätta vara verk-
sam inom IMER/migrationsområdet, där hans forskning ofta fo-
kuserar kring begreppen populism, xenofobi och migration.
 Björn Fryklund kom till Malmö högskola i slutet av 1996 
från sociologen i Lund där han bland annat var studierektor. 
Han var områdeschef/områdesprefekt för IMER-området under 
åren 1997-2003, mellan 1998 och 2003 även prorektor och se-
nare (2003-2006) vicerektor med ansvar för forskning och fors-
karutbildning. Björn är sedan 2007 chef för MIM. Förutom 
uppdragen ovan har han haft många andra uppdrag både inom 
och utanför Malmö högskola, bland dessa kan nämnas att han 
har varit Malmö högskolas representant i INU, International 
Network for Universities, liksom inom migrationsnätverket 
Metropolis. Vidare har han varit fakultetsopponent och sakkun-
nig på både anställningar och forskningsansökningar. Björn har 
också lett ett tiotal forskningsprojekt. Han har alltid haft ett 
stort intresse för forskarutbildning och har lagt ner ett stort en-
gagemang i handledning av doktorander.
 Grundtanken med denna festskrift är att i huvudsak de per-
soner som Björn varit eller är handledare för (eller arbetat nära) 
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skrivit texter som på olika sätt handlar om IMER i dåtid, nutid 
och framtid. Förhoppningen är att boken ska bidra till en diskus-
sion om vad IMER är och kan bli, möjligheter men också grän-
ser. Skriften är också tänkt att vara en introduktion till IMER 
studier.
 Anders S Wigerfelt beskriver i första kapitlet hur det gick till 
när IMER-ämnet/området etablerades vid Malmö högskola 
samt hur ämnet kom att definieras i utredningar och av den ar-
betsgrupp som utarbetade utbildningen. Vidare diskuteras huru-
vida IMER ska ses som en ny disciplin eller som ett forsknings-
fält inom traditionella ämnen och texten avslutas med ett resone-
mang kring flervetenskap och tvärvetenskap.
 I andra kapitlet, Björn och jag, berättar Tomas Peterson om 
sitt trettioåriga forskningssamarbete med Björn Fryklund. Det 
började på grundutbildningsnivå i sociologi vid Lunds universi-
tet och omfattar bland annat den gemensamma avhandlingen 
Populism och missnöjespartier i Norden, boken om Skånepartiet 
i Malmö, analyserna av folkomröstningen i Sjöbo och riksdags-
valet 1991, där Ny Demokrati slog igenom. Han tar även upp 
den så kallade Sjöbogruppen, där de båda ingick tillsammans 
med en rad andra forskare från olika ämnesdiscipliner. Grup-
pens arbetssätt och publikationer kom att få betydelse för 
IMER:s uppbyggnad i Malmö.
 Vad är egentligen IMER för något? Är det ett vetenskapligt 
eller ideologiskt fält? Eller möjligen både och? Vilka konflikter, 
dilemman och spänningar kan finnas i relationen mellan veten-
skap och ideologi? Dessa frågor ställer sig Caroline Ljungberg 
och genom en analys av begreppet mångkulturalism och några 
empiriska nedslag i IMER-utbildningen på Malmö högskola dis-
kuteras frågorna i tredje kapitlet.
 I fjärde kapitel gör Mozghan Zachrison en problematisering 
av IMER i en nationell kontext utifrån två olika perspektiv. Det 
första perspektivet handlar om behovet av att IMER forskningen 
kopplas till de globala frågorna i världen. Det andra perspektivet 
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diskuterar IMER forskarens identitet i relation till IMER som ett 
”icke disciplinärt” område.
 Jenny Malmsten ger i femte kapitlet en personlig reflektion 
över kopplingen mellan teori och praktik i ett IMER-perspektiv. 
Hon resonerar kring detta utifrån tre teman: studietiden, dokto-
randåren och slutligen arbetslivet. Som student och doktorand 
handlade kopplingen huvudsakligen om att få möjlighet att 
komma utanför högskolans väggar och testa IMER-teorierna i 
”verkligheten”. I arbetslivet får mötet mellan teori och praktik 
en ny innebörd – det handlar om att hitta arenor där olika per-
spektiv möts och berikar varandra, att få teorin att möta prakti-
ken och tvärtom.
 Utifrån sitt avhandlingsarbete initierar Sayaka Osanami 
Törngren i sjätte kapitlet en metodologisk diskussion om vad 
hon anser saknas inom IMER-fältet idag, nämligen en problema-
tisering av vad det innebär att vara forskare och tillhöra etnisk 
minoritet som gör undersökningar av majoritetsbefolkningen. 
Vilka blir konsekvenserna och innebörderna av detta samt vilka 
möjligheter har vi att producera kunskap med hjälp av ”Race of 
Interviewer Effect” (RIE) och ”Insider-Outsider”- doktrinen?
 I sjunde kapitlet utreder Anna Lundberg de utmaningar ett 
handlingsorienterat (aktions) forskningsprojekt medför ur fram-
för allt ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. Aktionsforskningens 
tankemässiga kärna diskuteras, dels ur ett historiskt perspektiv 
dels i termer av dess grundläggande element, liksom frågan om 
denna forsknings bidrag till vetenskapssamhället i stort.
 Sophie Hydén skriver i kapitel åtta om polisutredares förhör 
med brottsoffer som har utländsk bakgrund och tar upp svårig-
heter som utredare ser i dessa förhör. I kapitlet belyser hon hur 
poliser kan anpassa sig så att risken för etnisk diskriminering 
minskar i förhörssituationen. Denna mer konstruktiva infalls-
vinkel är sällsynt i forskning om polisen, i synnerhet när det gäl-
ler etnicitetsfrågor.
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 I ett perspektiv av harmonisering av integrationspolicys inom 
EU blir mellanstatliga jämförelser av arbetsmarknadsintegration 
viktiga policyinstrument (benchmarks). De datamaterial som 
finns idag kan, enligt Inge Dahlstedt, beskriva arbetsmarknads-
situationen på ett översiktligt sätt. Inge Dahlstedt hävdar emel-
lertid i det nionde kapitlet att mellanstatliga jämförelser av sys-
selsättning och arbetslöshet är eller kan vara problematiska av 
flera anledningar. De europeiska länderna har olika strategier för 
att identifiera immigranter i statistiken vilket gör att det ibland 
blir som att jämföra äpplen och päron. De ekonomiska förut-
sättningarna i de europeiska länderna skiljer sig också avsevärt 
åt vilket också försvårar jämförelser.
 Jenny Kiiskinen och Sigrid Saveljeff presenterar och diskute-
rar i tionde kapitlet tidigare och nuvarande forskning kring radi-
kala högerpopulistiska partiers närvaro på den politiska scenen. 
Kapitlet visar såväl på dessa partiers utveckling över tid som på 
vilka frågor som stått i fokus för den forskning som genomförts 
på området. Vidare diskuteras vikten av att, utifrån ett IMER-
perspektiv, studera och producera kunskap kring en aktuell och 
påtaglig politisk rörelse där grundläggande medborgerliga frå-
gor ställs på sin spets i en föränderlig politisk verklighet.
 Ett av de största problemen inom såväl integrationspraktiker 
som i integrationsdebatten (och inom IMER-forskningen) är, en-
ligt Tobias Schölin och Per Broomé, att det finns undvikande 
tendenser. Undvikandet är dock olika explicit; i integrationspoli-
cyn är undvikandet mindre tydligt och i integrationspraktiken – i 
utförandet av politiken – mer tydligt. I elfte kapitlet diskuteras 
de former av undvikande som kan härledas till, eller ses som re-
sultatet av olika nojor, en överdriven form av misstänksamhet. 
Dessa ”integrationsnojor” utmynnar i praktiken i särlösningar 
som syftar till att på olika sätt och med olika medel anpassa och 
kontrollera ”de andra” med hjälp av social ingenjörskonst. Men 
dessa ”integrationsnojor” leder även till en annan problematik – 
till att nojan för nojan accentueras, artikuleras och accelererar. 
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Nojan för nojan tar sig olika uttryck; ett exempel är de etablera-
de partiernas undvikande hållning i debatten om och med Sveri-
gedemokraterna.
 Brigitte Suter behandlar i tolfte och sista kapitlet bilden av 
asylsökande/flyktingar i media och i sociala media som Face-
book och visar att dessa kategorier ofta antingen framställs som 
kriminella eller som offer. Hon menar att IMER-forskningen kan 
bidra till en mer nyanserad bild bortom dikotomin. Men för att 
detta ska bli lyckat måste IMER- forskare ta IMER ut i världen 
och ta världen till IMER, för att visa på sambandet mellan vad 
som händer globalt och vad som sker inom EU och i Sverige.
 Vi vill som redaktörer rikta ett stort tack till de medverkande 
författarna samt till Magnus Gudmundsson för bokomslaget, 
Benny Carlson får språkgranskningen och Louise Tregert för 
hjälp i allmänhet.

Malmö den 22 mars 2010
Anders S Wigerfelt och Tomas Peterson
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1 .	 	
InTERnATIOnEll	MIgRATIOn	
OCh	ETnIsKA	RElATIOnER	
(IMER)	ETABlERAs	 	
vId	MAlMö	högsKOlA

Anders S Wigerfelt

hur	kom	högskolan	i	Malmö	och	IMER	till?	
I ett brev från Malmö kommunstyrelse till regeringen den 20 
september 1995 föreslås att en högskola förläggs till Malmö. I 
brevet påpekas bland annat att Malmö har blivit en stad präglad 
av betydande immigration. Detta ses i stort som positivt men har 
också en baksida eftersom segregation, främlingskap och mot-
sättningar mellan olika grupper har ökat. Kommunstyrelsen me-
nar att det behövs mer och djupare kunskaper om de mekanis-
mer som påverkar ett samhälle som på kort tid ändrat befolk-
ningsstrukturen. ”Malmö vore en utmärkt bas för utbildning 
och forskning inom det här temat” (SOU 1996:36:112 Bilaga 2).
 Regeringen gav samma år uppdrag åt dåvarande utbildnings-
ministern Carl Tham att tillkalla en kommitté vars uppdrag 
skulle vara att utreda hur (inte om) en ny högskola i Malmö 
skulle kunna inrättas (Kommittédirektiv 1995:135 se även SOU 
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1996:120 Bilaga 1). Bakgrunden till kommittédirektivet var att 
regeringen i propositionen En politik för arbete, trygghet och ut-
veckling (1995/96:25) menade att Malmö trots sin storlek och 
strategiska betydelse i Sydsverige saknade en egen högskola. Re-
geringen konstaterade att trots närheten till Lund var andelen 
högutbildade i Malmö lägre än i landet i genomsnitt. En egen 
högskola i Malmö skulle kunna öka intresset för högskolestu-
dier och motverka den sociala snedrekryteringen. Vidare står det 
i direktiven att uppgiften är att utreda hur en högskola med 
forskningsanknytning ska kunna genomföras. Hänsyn ska tas 
till industrins och regionens behov av utbildade personer samt 
att Malmö stads skrivelse ska göra ett underlag. ”Där föreslås 
bland annat vissa tänkbara profilområden som exempelvis ut-
bildning med inriktning på invandrings- och segregationsfrå-
gor…”(SOU1996:120 Bilaga 1 s 107).
 Både Malmö stad och regeringen använde sig av strukturella 
faktorer i argumentationen för en högskola i Malmö. När väl 
processen kom igång var det olika individer som kom att spela 
en stor roll hur högskolan utformades. 
 Kommittén kring en ny högskola i Malmö föreslog i sitt för-
sta betänkande att utbildningen i huvudsak skulle inriktas mot 
fyra områden1: 

 » teknik och naturvetenskap
 » medieområdet, konst och arkitektur
 » invandrings- och segregationsfrågor
 » påbyggnadsutbildning, fortbildning och vidareutbildning

Vidare menade kommittén att vad gäller invandrings- och segre-
gationfrågor borde två infallsvinklar uppmärksammas:

1  Ordförande för kommittén var statssekreterare Göran Löfdahl och huvudse-
kreterare akademiräntemästaren Wanda Klintberg. I kommittén ingick också 
bland annat rektorn vid Lunds universitet, Boel Flodgren, samt kommunstyrelsens 
ordförande i Malmö, Ilmar Reepalu.
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 » Utbildning om invandring: hur skall högskoleutbildning 
som behandlar invandring och invandrarfrågor utformas?

 » Utbildning för invandrare: hur skall högskoleutbildning – 
grundutbildning såväl som kompletterande utbildningar – 
anpassas till invandrares behov och göras mer tillgänglig 
för invandrare? 2

Kommittén föreslog i sitt slutbetänkande som lämnades i augusti 
1996 att en högskola med målsättningen att omfatta ca 15 000 
helårstudenter 2003 skulle byggas upp med början 1997. Olika 
arbetsgrupper fick av kommittén uppdrag att utreda och kon-
kretisera utbildningsutbudet inom de olika schools, områden, 
som det första betänkandet (SOU 1996:36) hade föreslagit. I ar-
betsgruppen med namnet ”Multikulturell grupp, invandrarfrå-
gor, jämställdhetsfrågor” ingick Åke Sander (Göteborgs universi-
tet), Johanna Esseveld (Lunds universitet), Ronnie Nilsson (In-
vandrarförvaltningen i Malmö) och Bo Sundkvist (studentrepre-
sentant) (SOU 1996:120). 
 Enligt slutbetänkandet ska utbildningen vid den nya högsko-
lan vara ”tillämpningsinriktad med sikte på att bidra till lös-
ningar av aktuella samhällsproblem”. Forskning och utbildning 
ska vara tvär- eller mångvetenskaplig och organisatoriskt delas 
upp i ”schools”. Några områden ska vara profilområden för he-
la högskolan. ”Ett profilområde är för utbildning inom det mul-
tikulturella området och migrationsområdet, i det följande be-
nämnt IMER-området. Frågor kring segregation, migration, et-
niska gruppers mångfald och kultur bör utgöra inslag i utbild-
ningen inom detta område.” Andra profilområden skulle vara 

2  Kommittén förde ett resonemang kring att den s k Aspirantutbildningen för 
invandrade akademiker borde vara lämplig att utveckla i Malmö och skriver : ”…
av samhällsekonomiska skäl måste denna resurs tas till vara som ett bidrag till att 
höja arbetskraftens utbildningsnivå”. Vidare diskuteras att en allmänorienterande 
kurs om Sverige och svenska förhållanden för invandrare med högre utbildning 
vore lämplig samt en form av basårsutbildning som en sluss in i högskolan (SOU 
1996:36:21-22).
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Europakunskap, Natur- och resurshushållning, Centrum för 
kompetensutveckling samt Jämställdhetsfrågor och genuskun-
skap. Centrum för kompetensutveckling och Natur- och resurs-
hushållning föreslås bli egna områden (schools) medan Europa-
kunskap och Jämställdhet och genus ska utredas vidare. ”Vad 
gäller utbildning på IMER-området anser kommittén att den bör 
samlas inom en organisatorisk ram” (SOU 1996:120:21-23).
 Andra egna områden skulle, enligt kommittén, vara Teknik 
och Ekonomi, Lärarutbildningen, Hälsa och Samhälle samt 
Konst och Kommunikation. IMER-frågor var tänkta att behand-
las i stor sett i alla längre utbildningar. Exempelvis nämner kom-
mittén att Lärarutbildningen borde satsa på att alla lärarutbild-
ningar skulle omfatta mångkulturella frågor (SOU 
1996:120:47). För Hälsa och samhälle gäller att all utbildning 
bör förstärkas i IMER-frågor. Några konkretiseringar är också 
speciella kurser i migrationsmedicin och socialpedagogik med 
inriktning mot transkulturella frågor (SOU 1996:120:45).
 Kommittén anser som sagt att IMER ska vara ett profilområ-
de för alla utbildningar. Dessutom ska högskolan vara en multi-
kulturell högskola ”såväl vad gäller studerande-, lärar- och fors-
karsammansättning som vad gäller innehåll och inriktning på 
utbildning och forskning. Utbildningen vid högskolan skall vara 
tillämpningsinriktad med sikte på att bidra till lösning av aktuel-
la samhällsproblem. Invandringsproblematiken är hela samhäl-
lets problem och högskolans verksamhet på området skall syfta 
till att sprida kunskaper och utnyttja analytiska resurser inom 
området till olika sektorer av det omkringliggande samhället.

Området ska ha två infallsvinklar
 » utbildning om invandring med utgångspunkt kring migra-

tion och etniska relationer
 » utbildning för invandrare – vilket möjliggör att de med sär-

skild kompletterande utbildning skall ges likvärdiga möj-
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ligheter att studera inom svensk högskola alternativt an-
vända sin högskoleutbildning” (SOU 1996:120:65).3

Ett försök att definiera IMER-området görs av kommittén:
 ”IMER-området omfattar hela migrationsprocessen, dvs. såda-
na förhållanden såväl i ut- som invandrarländer som har betydelse 
för migration och som påverkar denna. Till området hör även cen-
tralt etniska relationer, då migration oftast innebär att nya etniska 
relationer uppstår, dels mellan den infödda majoriteten och olika 
invandrade etniska grupper/minoriteter, dels inbördes mellan dessa 
senare. Hit hör likaså migrationspolitik, dels invandringspolitik, 
dvs. regleringspolitik och –åtgärder, dels invandrarpolitik, dvs. inte-
grationspolitik och –åtgärder, inte minst språk, utbildnings- och ar-
betsmarknadspolitik. När en andra och tredje generation med tiden 
växer upp uppstår nya problem som även de kommer att ingå i om-
rådet. Då förståelse av kulturmötesproblematiken förutsätter reali-
akunskaper om dels de olika nationella, etniska och religiösa mino-
riteternas/gruppernas kulturer och traditioner, dels majoritetskultu-
ren, ingår även dessa ämnesområden i IMER-området. Sammanfat-
tat handlar utbildningen inom området om utvandring, invandring 
och återvandring, om den internationella migrationens dynamik, 
om internationella faktorer som ger upphov till respektive förhin-
drar migration, om migrationspolitik, om integrationsprocesser och 
om etniska relationer under en eller flera generationer som grund 
för migration eller som en följd av migration samt om såväl invand-
rade som inhemska minoriteter” (SOU 1996:120:65-66).4

3  Eftersom IMER enligt förslaget inte skulle vara ett eget område utan endast en 
egen enhet var tanken att den s k Aspirantutbildningen (40p) skulle bedrivas på 
Centrum för kompetensutveckling liksom ”specialutbildningar för invandrare” 
exempelvis ”bas- eller bildningsutbildningar” (SOU 1996:120:64-67).

4  Enligt förslaget berör IMER alla samhällsområden och alla mänskliga livsom-
råden och relationer. ”Det kan därför inte begränsas till någon eller några få uni-
versitetsämnen eller vetenskapliga discipliner” (SOU 1996:120:66). Det diskute-
ras också om inte även arbetslivsforskning borde integreras i IMER, vilket föreslås 
utredas vidare.



16

 IMER skulle enligt förslaget inte vara ett eget område 
(school) men frågan var då vad det i stället skulle vara. Kommit-
tén menade att IMER, för att kunna fungera bra både forsk-
ningsmässigt och utbildningsmässigt, borde ha välutbildade och 
kunniga lärare/forskare vilket kräver ekonomiska resurser i till-
räcklig omfattning och en långsiktigt fungerande organisation. 
Därför ville utredarna att IMER skulle organiseras i någon form 
av organisatorisk enhet. ”För att ämnet på sikt skall kunna be-
vara och utveckla kunskap på området fordras att forskning och 
forskarutbildning etableras” (SOU 1996:120:67).
 Kommittén trodde att en stor del av IMER-utbildningen 
skulle bestå av kurser som integrerats i högskolans olika schools/
områden. Ett förslag var att alla studenter skulle genomgå en 
speciell kurs i IMER-kunskap med olika inriktning beroende av 
studiernas fokus. Ett annat förslag om en propedeutisk kurs med 
IMER-kunskap som introduktion till studier i allmänhet antyd-
des också i utredningen. Förutom ovanstående föreslogs också 
att den speciella IMER-enheten skulle inrätta utbildning som 
kunde ingå i kandidat- och magisterexamen, som dessutom 
skulle vara en grund för kommande forskarutbildning i IMER. 
Avslutningsvis menade kommittén att det var av vikt att en 
IMER-enhet etablerades för att förstärka ämnets tyngd och sta-
tus samt bidra till ”att genomsyra övriga områden inom högsko-
lan med IMER-perspektivet” (SOU 1996:120:68-69).
 Hur IMER var tänkt att organiseras vid den blivande hög-
skolan i Malmö var fortfarande oklart efter utredningarna. Dä-
remot skulle både forskning och utbildning inrymmas i IMER. 
Att både forskning och utbildning måste vila på vetenskaplig 
grund var självklart även om de skulle bidra till att lösa vad som 
ansågs vara stora samhällsproblem till följd av migration som 
segregation och etniska konflikter. Samtidigt fanns en mer eller 
mindre uttalad ambition att IMER skulle stå för en positiv syn 
på mångkulturalism (mångfald). Denna ambition har blivit kriti-
serad av bland annat socialantropologen Aje Carlbom (2003:41-
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61) som är kritisk till mångkulturalismen som han menar har 
blivit en hegemonisk ideologi i Sverige. Han ser IMER-uppbygg-
naden i Malmö som en del av den statliga hegemonin kring en 
positiv syn på mångkulturalism (mångfald), speciellt den syn 
som han menar att IMER i Malmö stod för vid uppbyggnaden, 
nämligen att migration och mångkulturalism i första hand inte 
ska ses som ett problem utan som en utmaning och möjlighet för 
en positiv utveckling. Carlbom spetsar till sitt resonemang med 
att påstå att uppgiften för lärarna på IMER var att hjärntvätta 
studenterna ungefär på samma sätt som gjordes i Sovjet under 
Stalin. Carlbom har rätt så till vida att det fanns en relativt posi-
tiv syn på mångkulturalism i den arbetsgrupp som kom att till-
sättas, men han har också fel eftersom det kritiska, vetenskapliga 
förhållningssättet var grunden för synen på undervisningen och 
forskningen. Den positiva synen på mångkulturalism i arbets-
gruppen var också delvis vilseledande eftersom begreppet kan 
ses utifrån olika ideologiska positioner (se Caroline Ljungbergs 
kapitel i denna antologi) och olika personer stod för skilda sätt 
att se på mångkulturalism.

IMER	som	forskningsområde	i	sverige
Att se invandringen som ett samhällsproblem är däremot något 
som utmärker mycket av forskningen under perioden från 
1960-talet till mitten av 1990-talet och till viss del även idag. To-
mas Hammar, statsvetare och den förste IMER-professorn i Sve-
rige (professor i invandrarforskning vid CEIFO 1989), har gjort 
en översikt av IMER-forskningen i Sverige, Om IMER under 30 
år, på uppdrag av Socialvetenskapliga forskningsrådet. Det var 
Tomas Hammar som började använda sig av akronymen IMER i 
början av 1990-talet eftersom han ville få med hela migrations- 
och integrationsprocessen under ett långt tidsperspektiv (efter 
brittisk förebild kallad etniska relationer, första gången använt i 
Sverige av Diskrimineringsutredningen 1983). Hammar menar 
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att faktiska förhållanden i världen och Sverige, till exempel ökad 
invandring till Sverige, var en grund för att regeringen på 
1960-talet gav sociologen Harald Swedner i Lund uppdraget att 
utarbeta ett forskningsprogram som skulle belysa ”invandrar-
problematiken” (Hammar 1994:9-12). Swedner föreslog, liksom 
också Invandrarutredningen 1968-74, att en forskargrupp skulle 
inrättas vid något universitet. Detta blev dock inte av men istället 
startades 1975 under arbetsmarknadsdepartementet Expert-
gruppen för invandringsforskning (Eifo) som 1983 efterträddes 
av Delegationen för invandringsforskning (Deifo) med bland an-
nat Tomas Hammar och Harald Runblom som ledamöter. Från 
statens sida betonades under 1970- och 80-talen att ”invandrar-
forskningen” hade berättigande för att ge kunskapsunderlag för 
beslut och för utvärdering av åtgärder som vidtagits. Deifo fick 
sina uppdrag på beställning av invandrarministern. Denna nära 
relation mellan forskare och den politiska ledningen kritiserades 
från olika håll och krav restes på en fri, oberoende forskning om 
invandring. Budgetåret 1990/91 övergick ansvaret för invand-
rarforskningen/IMER till Socialvetenskapliga forskningsrådet 
(SFR) som tillsatte en särskild beredningsgrupp under Christina 
Rogestams ledning (Hammar 1994:13-18 samt Hammar 
2008:61). 
 I början av 1980-talet kom ett förslag från regeringen att bil-
da ett centrum för invandrarforskning (Ceifo) vid Stockholms 
universitet (som namnet antyder gällde det vid denna tidpunkt 
att studera ”dom” det vill säga invandrarna i sig). Ceifos bildan-
de vid Stockholms universitet 1983 skedde till stor del mot fa-
kultetens vilja. Ungefär samtidigt bildades Centrum för Multiet-
nisk forskning i Uppsala (1984). I mitten 1980-talet växte det 
också fram samarbets- och forskningsgrupper runt om landet, 
som Migration and Ethnic Relation Research Group (MERGE) 
vid Umeå universitet, Forum för etnicitetsforskning (FEF) vid 
Lunds universitet samt Kulturkontakt och internationell migra-
tion (KIM) vid Göteborgs universitet. Centrum för tvåspråkighet 
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inrättades 1988 vid Stockholm universitet och 1990 inrättades 
där en professur (Hammar 1994:26-29). Under 1990-talet sked-
de nya satsningar på det som alltmer kom att kallas IMER vid 
Växjö universitet och vid Södertörns högskola. De största sats-
ningar skedde dock vid Linköpings universitetsfilial i Norrkö-
ping där Tema Etnicitet grundades 1998 samt vid Malmö hög-
skola. 1992 hade olika lokala forskningsmiljöer slutit sig sam-
man och bildat ett IMER-förbund där även ”praktiker” var väl-
komna som medlemmar. 
 Både inomdiciplinär och flervetenskaplig forskning har be-
drivits inom ”IMER-fältet” på olika universitet och högskolor i 
landet. För IMER vid Malmö högskola har den forskning som 
bedrevs vid Historiska Institutionen, Lunds universitet under 
Göran Rystads ledning under 1980- och 1990-talen varit av stor 
betydelse vid uppbyggnaden i Malmö.
 1984 påbörjades projektet ”Människor på flykt – en histo-
risk och folkrättslig studie av flyktingproblematiken efter andra 
världskriget” med stöd av Riksbankens jubileumsfond. Flera 
personer som skrev sina avhandlingar inom projektet har senare 
kommit att arbeta inom IMER vid Malmö högskola; Hans-Åke 
Persson, Tommie Sjöberg och Anders Svensson Wigerfelt.5

 I samband med folkomröstningen i Sjöbo 1988 kring motta-
gande eller inte av flyktingar erbjöds olika personer inom skilda 
discipliner vid Lunds universitet möjlighet att bedriva forskning 
med utgångspunkt i folkomröstningen. Forskningen fick stöd av 
Riksbankens jubileumsfond. Projektet fick namnet ”Att möta 
främlingar. Problem kring flyktingmottagande och kulturkon-
frontationer”. Detta projekt hade som huvudinriktning att gran-
ska de förhållningssätt, attityder och ageranden som mottagar-
befolkningen lade i dagen i mötet med ”de Andra”. Projektet 
följdes sedan upp med forskningsprogrammet ”Migration, främ-

5  Dessutom kan nämnas att professorn vid Tema Etnicitet, Rune Johansson, också 
var en av deltagarna liksom Göran Melander vid Raoul Wallenberg institutet.
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lingsfientlighet och populism”, med stöd av Socialvetenskapliga 
forskningsrådet. Till skillnad mot tidigare ”invandrarforskning” 
var ”undersökningsobjektet” i dessa projekt primärt den svens-
ka majoritetsbefolkningen. I projekten ingick förutom Hans-Åke 
Persson och Anders S Wigerfelt också bland andra sociologerna 
Björn Fryklund och Tomas Peterson samt i det senare projektet 
etnologen Berit Wigerfelt och historikern Christina Johansson. 
Dessa projekt kom i hög grad att påverka synen på vad IMER 
vid Malmö högskola skulle syssla med, inte minst den flerveten-
skapliga ansatsen och betoningen på att undersöka relationen 
mellan majoritetsbefolkningen och de ”Andra” var av stor vikt. I 
ett brev till Malmö stad i slutet av 1995 föreslog Björn Fryklund, 
Tomas Peterson och Hans-Åke Persson att erfarenheterna från 
projekten i Lund skulle kunna vara ett ben som den nya högsko-
lan i Malmö, som då var på planeringsstadiet, skulle kunna stå 
på.

IMER	–	uppbyggnaden	i	Malmö
Björn Fryklund, som vid tidpunkten arbetade vid sociologiska 
institutionen i Lund, fick i november 1996 ett erbjudande av 
ordföranden för IMER uppbyggnadskommitté (senare ordfö-
rande i IMER:s områdeskommitté och områdesstyrelse) Christi-
na Rogestam om att utveckla IMER vid Malmö högskola. Chris-
tina Rogestam hade tidigare bland annat varit chef för Invand-
rarverket och befann sig den 10 okt 1996 i Grenoble för ett sty-
relsemöte med Stiftelsen för Strategisk forskning. Hon blev där 
uppringd av Gunnel Stenquist från Utbildningsdepartementet 
som frågade henne om hon ville vara med och bygga upp IMER 
vid Malmö högskola. Efter att ha läst slutbetänkandet om en 
högskola i Malmö samt talat med Wanda Klintberg tackade 
Christina Rogestam efter några dagar ja. Rogestam hade både 
sedan tiden på Invandrarverket och som ordförande i en bered-
ningsgrupp för IMER-frågor vid Socialvetenskapliga forsknings-
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rådet många kontakter bland IMER-forskare. Hon kom under 
åren 1997-2006 som ordförande för IMER-området att tydligt 
sätta sin prägel på områdets utveckling. Efter samtal med exem-
pelvis Tomas Hammar ställde Christina Rogestam frågan till 
några personer om de var intresserade att bli chef för IMER i 
Malmö. Björn Fryklund svarade ja och han och Rogestam träf-
fades före ett möte som Organisationskommittén skulle ha un-
der Göran Löfdahls ledning. Samtalet gick bra och vid lunchen 
före mötet berättade Christina Rogestam för Göran Löfdahl att 
Björn var tänkt som ny chef för IMER, vilket Löfdahl biföll 
(uppgifter på e-post från Christina Rogestam 12 september 
2009).
 Det var enligt utredningarna (ovan) oklart vilken organisato-
risk ställning IMER skulle ha vid den nya högskolan. Christina 
Rogestam krävde vid det efterföljande Organisationskommitté-
mötet tillsammans med Björn Fryklund att IMER skulle vara ett 
eget område och att den speciella utbildning (liknande basår) för 
invandrare som var föreslagen att bedrivas på Centrum för kom-
petensutveckling (CKU) skulle läggas inom IMER-området. Or-
ganisationskommittén sade ja till båda kraven och från januari 
1997 började en arbetsgrupp utsedd av Björn Fryklund att arbe-
ta med att ta fram förslag på hur IMER kunde bedrivas som 
grundutbildning. Samtidigt fick också Folkuniversitetet uppdra-
get att bygga upp vad som kom att kallas Introduktionsutbild-
ningen i svenska med engelska och samhällskunskap (för in-
vandrarstudenter) under Lena Bruzæus ledning. I arbetsgruppen 
för IMER-utbildningen ingick, förutom Björn Fryklund som var 
ordförande, sociologerna Diana Mulinari och Mikael Stigendal, 
statsvetaren Utz McKnight, etnologen Berit Wigerfelt samt histo-
rikerna Anders Wigerfelt och Hans-Åke Persson. En kort tid in-
gick rättssociologen Reza Banakar i arbetsgruppen. Senare till-
kom även ekonomhistorikern Pieter Bevelander.6 Samtliga som 

6  I april 1996 anställdes dessutom Gunilla Pfannenstill som högskolesekretera-
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ingick i arbetsgruppen hade en bakgrund från Lunds universitet 
och hade på olika sätt arbetat vetenskapligt med IMER-frågor. 
Alla bedrev forskning när de anställdes vid Mah. Den nära kopp-
lingen mellan grundutbildning och forskning var en av IMER:s 
grundprinciper. Redan under hösten 1997 påbörjades därför ett 
forskningsseminarium vid IMER-området. 
 Ett stort stöd till arbetsgruppen och för uppbyggnaden av 
IMER var den organisationskommitté som bildades av Christina 
Rogestam. Gruppen tillsattes under våren 1997 för att ge råd 
och fatta beslut kring olika frågor som hade med uppbyggnaden 
att göra. I områdeskommittén ingick professor Göran Rystad 
från Lunds universitet, liksom Carl-Gustav Andrén, f d universi-
tetskansler. Från Århus universitet kom professorn i statsveten-
skap, Lise Togeby. Boel Westerberg var aktiv vid Lärarhögskolan 
i Malmö. Hon hade även ett förflutet från Invandrarverket. Er-
land Bergman hade tidigare arbetat i Utbildningsdepartementet 
och i Diskrimineringsutredningen (DU) och var vid tidpunkten 
anställd på Socialvetenskapliga Forskningsrådet. Ronny Nilsson 
var anställd inom Invandrarförvaltningen i Malmö men över-
gick under tiden i kommittén till en anställning vid det nybildade 
Integrationsverket.7

 Arbetsgruppen hade alltså som uppgift att utarbeta en kurs-
plan, som sedan skulle skickas till områdeskommittén för bear-
betning, att definiera vad som i stora drag skulle ingå i kursen 
samt att praktiskt lägga upp undervisningen. Den grupp som 
fick uppdraget att utarbeta kursplaner m m för IMER som aka-
demisk utbildning vid Malmö högskola hade många och långa 
diskussioner av innehållet i en sådan IMER-kurs. Som underlag 
för dessa diskussioner läste och diskuterade gruppen en del tex-

re på området IMER.

7  Områdeskommittén ombildades den 1 juli 1998 till en områdesstyrelse med 
samma ledamöter samt ett tillägg av lärarrepresentanter (Björn Fryklund och An-
ders Wigerfelt, även Boel Westerberg kom att räknas hit) samt studentrepresentan-
ter (Jenny Malmsten och Karin Werger).
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ter, exempelvis Tomas Hammars ovan refererade översikt. En 
annan text var utredningen Tema Etnicitet. Om etniska relatio-
ner och internationell migration som handlade om att skapa ett 
nytt forskningstema vid universitet i Linköping.8 Temarådet vid 
Linköpings universitet fick propåer från olika håll om behovet 
av ett Tema kring migration och etniska relationer. Bakgrunden 
enligt utredningen är att dessa frågor blivit allt viktigare, exem-
pelvis präglas världen idag av internationalisering och ökad mig-
ration men också av tendenser till ökad regionalism och nationa-
lism. ”Internationell migration har gjort den språkligt, etniskt 
och religiöst homogena nationen till något praktiskt tagit icke-
existerande” samtidigt som, enligt utredarna, olika grupper i vis-
sa sammanhang strävar efter att bevara en ”enhetlig” och kultu-
rell identitet (Graninger et al. 1995:4).
 Utredarna menade att nya kunskaper behövdes ”…på områ-
den som, inte självklart kan tillgodoses inom universitetens tra-
ditionella organisation. Gamla definitioner och förklaringsmo-
deller, särskilt inom humaniora och beteendevetenskap kräver 
översyn och komplettering. På samma sätt som genusperspekti-
vet bidragit till att ta fram viktig kunskap om fenomen som tidi-
gare uppfattats som oavhängiga av kön (eller där man utgått 
från stereotypa idéer om manligt och kvinnligt som sociala kate-
gorier) har det visat sig att den etniska dimensionen kan ge frukt-
bara nya öppningar till att förstå samhället och dess utveckling.” 
(Graninger m fl 1995:5). Utredarna ansåg vidare att ”studiet av 
etnicitet måste utgå från sociala praktiker, och granska givna de-
finitioner av etniska kategorier snarare än att ta dem för givna” 
samt att forskningen måste pröva och ompröva kategorin ur bå-
de en vardaglig aspekt och i olika teoretiska modeller (Graninger 
et al. 1995:22). De understryker vikten av att inte endast utgå 
ifrån myndighetsperspektivet, det vill säga att utifrån centralby-

8  I arbetsgruppen ingick Göran Graninger, Ana Maria Narti, Sven Tägil, Char-
les Westin och Cecilia Wadensjö.



24

råkratiska perspektiv kategorisera och kontrollera ”invandrare” 
och minoriteter, utan även studera majoritetssamhället (Gran-
inger et al. 1995). Det sistnämnda perspektivet passade väl in i 
forskningsinriktningen som flera i arbetsgruppen vid IMER i 
Malmö hade.
 Förutom utredningen om Tema Etnicitet i Linköping/Norr-
köping kom arbetsgruppen att påverkas av boken The Age of 
Migration (1993, 1998, 2003, 2009) av Stephen Castles och 
Mark J Miller. Denna bok kom sedan att utgöra en av grund-
böckerna i den första IMER-kursen (1-20 p) och används fortfa-
rande inom IMER-utbildningen. Boken behandlar framför allt 
nutida migration och migrationens påverkan på samhället i en 
alltmer globaliserad värld och hur mångfald är relaterad till so-
ciala, kulturella och politiska förändringar. Den viktigaste tan-
ken i boken, och som kom att mest påverka arbetsgruppens syn 
på ämnet IMER, är interaktionen mellan migration och etnisk 
mångfald. Castles och Miller är kritiska till att de flesta forskare 
inom IMER-området antingen sysslar med migration eller etnis-
ka relationer. Istället borde forskare inom IMER syssla med hela 
migrationsprocessen och därmed också med etniska (ras) rela-
tioner. Arbetsgruppen lade därför stor vikt vid ordet och, inter-
nationell migration och etniska relationer. IMER ska handla om 
både migration och etnicitet. Castles och Miller hävdade också 
att IMER-utbildning och -forskning bör vara multidisciplinär, 
vilket också var en av grunderna när arbetsgruppen sattes sam-
man. Dessutom bör både makro-, meso- och mikronivåerna be-
handlas inom det flervetenskapliga ämnet enligt Castles och 
Miller. En av arbetsgruppens medlemmar, Hans-Åke Persson, 
har senare i artikeln IMER, samtidshistorien och fallet Israel, 
liknat IMER vid två kommunicerande kärl och menar att det är 
dynamiken mellan dem som ger området/ämnet legitimitet och 
ger upphov till nya problemställningar (Persson 2000:59). För 
att utveckla ämnesområdet krävs enligt Persson ett sammanhål-
let grepp för att under akronymen IMER kunna utveckla, renod-
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la och skapa nya disciplinöverskridande möten (Persson 
2000:39-40). 

IMER-utbildningen	börjar	och	IMER-området	växer
De möten som IMER-arbetsgruppen hade under vintern och vå-
ren 1997 ledde fram till förslag om ett kursinnehåll och förslag 
på hur man kunde arbeta ”otraditionellt” genom problembase-
rad undervisning som av gruppen kom att tolkas som projektba-
serad.
 Beslut om den första kursplanen för IMER (1-20p) fattades 
av rektorn för Lunds universitet den 26 juni 1997 och alltså inte 
av IMER:s områdeskommitté eftersom Malmö högskola inte in-
rättades förrän ht 1998. Enligt kursplanen är syftet och målet 
med kursen att de studerande skall skaffa sig grundläggande 
kunskaper och färdigheter i centrala problemställningar inom 
ämnesområdet Internationell Migration och Etniska Relationer. 
Vidare står det: ”I kursens mål ingår också att ge en översiktlig 
bild eller framställning av IMER som ett dynamiskt kunskapsfält 
utifrån ett flervetenskapligt perspektiv. I kursens mål ingår även 
att förmedla en första grundläggande träning i de metoder och 
analysverktyg som samhälls- och humanvetenskaperna av idag 
erbjuder. Särskild vikt fästes vid hur dessa kan brukas i kursens 
projektarbeten.” Kärnan i kursens innehåll beskrivs som ”rela-
tionen mellan de två delarna i ämnesbeteckningen. Med andra 
ord handlar IMER om hur dess två delar hänger ihop eller är re-
laterade till varandra i en sammansatt helhet och egentligen inte 
om de två delarna tagna var för sig.” 
 Undervisningen skulle enligt kursplanen inte vara indelad i 
delkurser utan istället i tre block: en kärnkurs som motsvarade 
halva kursen samt två projektarbeten med avslutande semina-
rier. Kärnkursen var uppdelad i föreläsningar, diskussionsgrup-
per och seminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter (ofta i 
form av hemtentamen). 
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 Den första IMER-kursen startade den 1 september 1997 i 
Gäddan 7, samtidigt som vissa byggnadsarbeten ännu pågick i 
det renoverade huset. Björn Fryklund höll ett inledningsanföran-
de och alla lärarna presenterade sig. Lärarna det första året var 
samma som i arbetsgruppen samt även bland andra också etno-
logen Per-Markku Ristilammi och religionssociologen Jonas Al-
wall.
 Det var många studenter som sökte till den första IMER-kur-
sen och 60 togs in och indelades i två grupper med 30 i vardera. 
Redan från början dominerade kvinnorna, 41 gentemot 19 män. 
En grupp hade undervisning på förmiddagarna och en på efter-
middagarna, vilket innebar att lärarna föreläste två gånger per 
dag. Flertalet av studenterna hade läst tidigare (medeltalet låg på 
114 poäng) vilket påverkade kursen – nivån var egentligen högre 
än 1-20-kurs, inte minst gällde detta projektarbetena. Vanliga 
akademiska bakgrunder var socialantropologi, historia, statsve-
tenskap och sociologi (Slutsatser av enkät om förväntningar, in-
troduktionsmötet IMER 1-20 poäng, 1 september 1997).
 Redan i oktober 1997 lämnades en ansökan om kandidat- 
och magisterrättigheter i IMER till Högskoleverket som bevilja-
de kandidaträttigheter i maj 1998 då den första 60-poängskur-
sen pågick. Högskoleverket beskriver i beslutet hur IMER växt 
fram som ett forskningsområde sedan mitten av 1970-talet. Dä-
remot har grundutbildning inom området tidigare endast skett 
inom etablerade ämnen som sociologi, pedagogik, statsveten-
skap, etnologi och socialantropologi. ”När Malmö högskola 
satsar på IMER som flervetenskapligt undervisningsämne inne-
bär detta att en helhet skapas av en mängd olika delmoment och 
att perspektiv, teorier och kunskaper från olika ämnen förs sam-
man. Centrala problem och frågeställningar rörande internatio-
nell migration och etniska relationer kan härmed ges en allsidig, 
kritisk och kreativ belysning. De senaste årtiondenas forskning 
och kompetensutveckling på IMER-området har gjort detta möj-
ligt. Ett nytt undervisnings- och forskningsämne har växt fram”. 
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Vidare avslutas utlåtandet med slutsatsen att ”utbildningsområ-
det utan tvekan uppfyller de krav som skall ställas vad gäller 
ämnesdjup, ämnesbredd och ämnesavgränsning, kritisk och kre-
ativ miljö, lärarkompetens och kompetensutveckling liksom 
också forskningsanknytning.” Däremot avslogs ansökan om rätt 
att utfärda magisterexamen eftersom högskolan ännu inte hade 
någon erfarenhet av denna utbildning (Högskoleverkets utlåtan-
de avseende kandidat- och magisteransökan i IMER, maj 1998). 
En ny ansökan om magisterexamen i IMER lämnades därför in 
till Högskoleverket i oktober 1999. Denna ansökan beviljades i 
juni 2000.
 I ett förslag till ny intern organisation 1999 för Mah föreslogs 
att IMER skulle fördjupa, bredda och utveckla sina tre verksamhe-
ter, det vill säga IMER, Mänskliga Rättigheter och Introduktionsut-
bildningen.9 Vidare föreslogs att man skulle bygga ut området med 
”svenska eller något eller några av de stora invandrarspråken samt 
utbildningar med inriktning på det globala samhället…Det är också 
rimligt att nuvarande engelskundervisning utökas.” Vidare skrivs i 
förslaget, som är undertecknat av Björn Fryklund och Göran Lin-
dahl (dåvarande kanslichef på odontologiska fakulteten): ”En ut-
veckling av IMER är viktig inte minst mot bakgrund av Malmö 
högskolas uppdrag och profil: Att utveckla den mångkulturella 
högskolan i relation till det omgivande samhället och det mångkul-
turella perspektivet i högskolans alla utbildningar. Det förstnämnda 
handlar om att rekrytera nya grupper med annan kulturell bak-

9  En arbetsgrupp för att utarbeta en kurs i Mänskliga rättigheter tillsattes i bör-
jan av hösten 1998. I gruppen ingick Göran Melander (Raoul Wallenberg institu-
tet), Håkan Hydén (Rättsociologi, Lunds universitet), Elisabeth Gerle (Etik, Lunds 
universitet), Jens Vedsted-Hansen (Juridisk fakultet, Köpenhamns universitet), 
Anders Wigerfelt och Björn Fryklund. Ett förslag till kursplan presenterades vid 
områdestyrelsens möte den 12 november 1998 och fastställdes vid mötet den 16 
februari 1999. Som kärnan i kursen framhävdes följande moment: Grunder för 
demokrati och mänskliga rättigheter; mänskliga rättigheter och internationell hu-
manitär rätt; medborgerliga och politiska; ekonomiska, sociala och kulturella rät-
tigheter; flyktingrätt; mänskliga rättigheter för kvinnor, barn och minoriteter; im-
plementeringen av mänskliga rättigheter och förutsättningar för dessas förverkli-
gande; internationella organisationer och mänskliga rättigheter.
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grund än den svenska till högskolan (studenter, lärare och annan 
personal). Det andra avser innehållet i utbildningen. Men kanske 
handlar det framför allt om att Malmö högskola verkar i ett när- 
och rekryteringsområde som tillhör de mest invandrartäta i landet.” 
(Förslag till Intern organisation av Malmö högskola från 1999 03 
05). Efter beslut (1999-04-07) om ny intern organisation kom det 
organisatoriska området IMER att utvidgas genom att utbildningar 
i svenska och engelska skulle starta på området under hösten 1999.
 Ett problem när området växte var att IMER betydde olika 
saker. IMER var ett organisatoriskt område (en form av minifa-
kultet), en utbildning (ämne) och ett perspektiv som skulle ge-
nomsyra alla utbildningar på Malmö högskola. För många var 
detta förvirrande men eftersom IMER hade blivit ett känt ”varu-
märke” på kort tid behölls dock namnet på både området och 
ämnet. Perspektivet IMER ändrades dock till Migrations- och 
etnicitetsperspektivet 2004.
 Som tidigare nämnts bedrev alla lärare inom området även 
forskning parallellt med undervisningen. De första doktorander-
na vid IMER i Malmö antogs på hösten 1999. De var studenter 
från den första kullen IMER-studenter 1997 och var formellt in-
skrivna vid Tema Etnicitet, Campus Norrköping vid Linköpings 
universitet. Ett stort stöd både för de nyblivna doktoranderna 
och för personalen vid IMER var den gåva i form av gästprofes-
sor, forskarsassistent och doktorand som Malmö stad gav till 
Malmö högskola vid den formella invigningen av högskolan den 
31 augusti 1998. I gåvobrevet framgick att Malmö stad, genom 
kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu, ville bidra till att 
IMER vid Malmö högskola fick ökade möjligheter att bedriva 
forskning med hjälp av internationellt välrenommerade forska-
re. Malmö stad består av människor från många olika områden i 
världen och över en tredjedel av befolkningen har utländsk bak-
grund, vilket gör det extra viktigt att kvalificerad forskning be-
drivs om migrations- och integrationsprocesser, allt enligt gåvo-
brevet (Gåvobrev 31 augusti 1998).
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 I det tal som Ilmar Reepalu höll vid överlämnandet av gåvan 
framhöll han att IMER genom gåvan inom några år förväntades 
få hög internationell status och lämna viktiga bidrag till det in-
ternationella vetenskapssamhället samtidigt som forskningen 
skulle komma att bidra till ett bättre praktiskt arbete med inte-
grations- och migrationsfrågor (Tal av Ilmar Reepalu den 31 au-
gusti 1998, Mah Dnr B8 456/98). 
 Gästprofessuren fick benämningen Gästprofessor till Willy 
Brandts minne. Anledningen till benämningen var att Willy 
Brandt bland annat kunde knytas till begrepp som flyktingskap, 
rasism/nazism, exil, migration och mänskliga rättigheter, vilka 
alla ingick i både utbildning och forskning vid IMER. 
 Gåvan från Malmö stad blev dock ifrågasatt av en privatper-
son som hävdade att Malmö stad inte hade rätt att skänka denna 
typ av gåva, med en kostnad av 2,5 miljoner kr varje år (beloppet 
är inflationsskyddat och följer konsumentprisindex). Överkla-
gan avslogs dock och ett år försenat kunde den första gästprofes-
sorn (liksom en forskarassistent och doktorand) börja sitt arbete 
hösten 2000. Rainer Bauböck, en österrikisk statsvetare, med 
forskningsinriktning mot medborgarskap, integration, migra-
tion och minoritetsrättigheter var den förste innehavaren av pro-
fessuren. Han följdes av John Rex, brittisk sociolog och verksam 
vid Centre for the Research in Ethnic Relations vid University of 
Warwick (Fryklund & Povrzanovic Frykman 2006). 

discipliner,	tvärvetenskap	och	flervetenskap
Efter att IMER i Malmö och Tema Etnicitet grundats initierade 
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) en ut-
värdering av IMER-forskning i Sverige, som en uppföljning på 
Tomas Hammars tidigare översikt.10 De nya flervetenskapliga 

10  Fyra internationella IMER-forskare fick uppdraget, Ellie Vasta (Oxford Uni-
versity), Peder J Pedersen (Köpenhamns universitet), John Solomos (City universi-
ty, London) och David Ley (University of British Columbia).
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enheterna som IMER i Malmö och Tema Etnicitet framhävs som 
föregångare, inte minst IMER vid Mah som även internationellt 
ses som unikt genom satsningen på flervetenskaplig grundutbild-
ning. De har ”a unique role in the delivery of IMER teaching and 
research” (Vasta m fl 2003:45). Vad gäller IMER i Malmö samt 
några andra högskolor i Sverige föreslår utvärderarna att det 
ekonomiska stödet borde ökas ”so that they acquire university 
departemental status and the ability to supervise doctoral stu-
dents” (Vasta m fl 2003:30).11

 En fråga som diskuterades i utvärderingen och som delvis 
splittrar de som forskar kring IMER-frågor är om IMER är en ny 
disciplin eller inte. ”Some believe that IMER is not a discipline in 
its own right, that it is simply a sub-area of the traditional disci-
plines such as sociology, geography, politics etc. According to 
this perspective, students should gain their training only through 
the disciplines. Others believe that IMER is a multi-disciplinary 
area that should be subject to the same teaching, research and 
funding structures as the disciplines. Some claim that IMER is a 
discipline in its own right, having developed its own epistemolo-
gical base. In this debate, one example often cited is that alt-
hough theorised within the disciplines, certain concepts, such as 
`identity´ have been reworked, achieving new theoretical insights 
in feminist/women studies, IMER and cultural studies” (Vasta m 
fl 2003:29). Utvärdarna tar inte ställning men menar dock att 
mångvetenskapliga centra som IMER i Malmö, Ceifo och Tema 
Etnicitet har en viktig roll att spela ”to consider the relationship 
between IMER theories and methods and how they can contri-

11  Utvärderarna hävdar att trots att det finns ca 100 IMER-forskare i Sverige 
borde ännu mer forskning, inte minst doktorsavhandlingar, produceras i ett land 
som berörts så mycket av migration de senaste årtiondena. Den forskning som 
görs håller dock hög kvalité, och inte minst av denna anledning menar utvärde-
rarna att fler artiklar borde skrivas på engelska och publiceras i internationella 
tidskrifter. Dessutom föreslås att mer forskning ägnas åt teori- och begreppsut-
veckling. Ett annat förslag är att en tidskrift för IMER-forskning grundas (Vasta 
m fl 2003:2-16).
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bute to the assessment and development of distinctive IMER 
theories” (Vasta m fl 2003:39).

Ett ämne eller en disciplin kan enligt Tomas Hammar (1999) be-
skrivas på i varje fall fyra olika sätt:

 » En utbildningsenhet i högskolans organisation
 » En forskningsenhet där olika forskare/lärare enskilt eller i 

grupp forskar, ofta finns också en forskarutbildning kopp-
lad till ämnet

 » Ämne eller disciplin är också beteckningen på ett ämnesin-
nehåll, det vill säga en form av ämnesbeskrivning som ang-
er ämnets avgränsning, bredd och djup. ”Ämnen kan ka-
rakteriseras efter de teorier, frågeställningar och forsk-
ningsproblem som anses relevanta och efter de arbetssätt 
och den metodologi som tillämpas. Men ett ämne är härut-
över också en fråga om identitet och tillhörighet.” 

 » Ämnet är också en form av karriärväg, inom ämnet söker 
man tjänster och har möjligheter att befordras. Det är där-
för av vikt att man godkänts som tillhörande ämnet av se-
niora forskare (Hammar 1999:19).

Det är vanligt att betrakta högskolans ämnen som självklara, 
som något naturligt. Men ett ämne är inte något för alltid givit 
utan i ständig förändring. ”De är tillskapade, artefakter, kon-
struktioner som gjorts för forskningens och undervisningens 
skull men också av praktiska skäl och för att tillfredställa olika 
inblandade intressen.” (Hammar 1999:19)
Antalet ämnen har öka starkt under 1900-talet, bland annat till 
följd av specialisering har ämnen tillkommit genom delning eller 
avknoppning. I vissa fall har man inte inrättat ett nytt ämne utan 
i stället angett en specialisering inom ämnet. Även om nya ämnen 
tillkommer efter hand så uppfattas ändå ämnet som ett slags mer 
eller mindre fast grundsten för utbildning och forskning. ”I allt 
väsentligt gäller doktrinen att meriter, kompetens och karriär in-
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om universiteten regleras och bedöms inom ämnesinstitutionens 
ramar” (Hammar 1999:21).12

 Vilka möjligheter finns att bilda nya ämnen/dicipliner i en 
hård konkurrens om knappa resurser? Hur ser framtiden ut för 
IMER? Detta är några av de frågor Tomas Hammar (1999) stäl-
ler sig i artikeln Konsten att ligga på tvären vid universitetet. 
Tankar om den multietniska forskningens villkor. Ett skäl till 
statens satsningar på forskning och utbildning kring migration 
och etnicitet är den globala utvecklingen och framväxten av den 
svenska invandrar/integrationspolitiken med start i början och 
mitten av 1970-talet. Under åren 1975-1985 kom enligt Tomas 
Hammar mycket av forskningen att bli en slags utvärdering av 
både invandrarpolitiska reformer och invandrargruppers situa-
tion i samhället (Hammar 1999:14). Det rådde dock brist på 
forskare i Sverige med erfarenhet och vana av att överskrida de 
ämnesgränser som, enligt Hammar, krävs för att forska i IMER-
frågor. Detta är några av anledningarna till att det tog tid innan 
IMER-forskningen blev accepterad. Så småningom byggdes 
kompetens upp men samtidigt gick snabbt en stor del av denna 
kompetens förlorad för IMER-området eftersom det inte fanns 
mer än några få undervisnings- och forskaranställningar att sö-
ka. Inte förrän med uppkomsten av IMER i Malmö och Tema 
Etnicitet i Norrköping förändrades detta (Hammar 1999:16). En 
annan viktig orsak till den relativt långsamma uppbyggnaden av 
IMER är att många ämnesinstitutioner är emot att nya ämne bil-
das. Enligt Hammar är ”…utbildningsresurserna vid de stora 
universiteten redan sedan länge intecknade och fördelade efter 

12  Mikael Sandberg (2004: 61) hävdar i artikeln Hybridvetenskap och innova-
tion: något för statsvetenskapen? att det inte finns vetenskapliga skäl för ämnesin-
delningar: ”om det inte vore för de formella och skråmässigt organiserade karriär-
vägarna inom forskningens organisation hade nämligen inte heller ämnessystemet 
kunnat upprätthållas. Kunskapen kräver inte ämnesorganisation för sin paradig-
matiska utveckling, `bara´ för sin normalvetenskapliga spridning och utveckling 
inom samma paradigm. Om nu grundutbildning kräver viss ämnesorganisering, 
så är samma ämnesorganisation ett hinder för forskningskreativitet och funda-
mental förnyelse”. 
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`nycklar´ som förhandlats fram genom åren mellan företrädare 
för de etablerade ämnena. Makten över de pengar som universi-
teten disponerar för utbildning ligger i hög grad hos ämnesinsti-
tutionerna, och dessa har inget egenintresse av att dela med sig 
till nya ämnen” (Hammar 1999:17). När forskare/lärare vill föra 
samman perspektiv från skilda discipliner ses de av många eta-
blerade ämnen som inkräktare och snyltare: ”Revirtänkandet 
bygger på den etablerade ämnesindelningen och de resultat som 
denna metod för med sig för hur vi delar in kunskaper och kun-
skapssökande, och därmed också för vad vi forskar om” (Ham-
mar 1999:18).
 Att starta ett utbildnings- och forskningsområde som IMER 
hade antagligen inte varit möjligt vid de etablerade lärosätena. 
 Vissa teorier och metoder är mer eller mindre ämnesspecifika 
medan andra är mer generella. Både i undervisning och forsk-
ning bör man använda de teorier och metoder som är bäst läm-
pade. I flervetenskapliga miljöer hämtas teorier och metoder 
från olika håll. Ett möte kan här komma till stånd som erbjuder 
något nytt och kreativt. Från början var den flervetenskapliga 
ansatsen helt dominerande bland IMER-lärarna/forskarna i 
Malmö. Men efter ett par år uppkom tendenser till att vissa teo-
rier och metoder visade sig fungera bra inom IMER och började 
användas av forskare med skilda disciplinära bakgrunder. Även 
många av de IMER-doktorander som var inskrivna vid Tema Et-
nicitet såg i praktiken ofta IMER som något tvärvetenskapligt 
eller som en disciplin. Som jag ser det måste forskning kring mig-
ration och etnicitet vara mångvetenskaplig i någon form.13 Olika 
perspektiv och metoder krävs för att allsidigt kunna forska inom 
IMER-fältet. Forskningsfrågor låter sig normalt inte inordnas 
under vetenskapliga discipliner. Historikern Fredrik Lindström 
(2000) diskuterar i artikeln Europastudier som kunskapsfält ett 
ämnes vetenskapliga legitimitet och menar att exempelvis Euro-

13  Se även Hydén & Lundberg (2004:18-19)
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pakunskap inte är en epistemologiskt definierad disciplin utan 
ämnet/området definieras genom sitt studiesubjekt. Även IMER 
är primärt definierat genom forskningsområdet. Lindström ser 
utryck som flervetenskap och tvärvetenskap som olika sätt att 
beskriva en strävan att bryta disciplinär isolering och att försöka 
hitta nya infallsvinklar på både gamla och nya problemställning-
ar. ”Skillnaden mellan att skapa gränsytor och att upplösa grän-
serna kan delvis sägas ligga i skillnaden mellan fler- och tvärve-
tenskap” (Lindström 2000:16). Detta kan tolkas i termer av att 
flervetenskap har flytande gränser men trots allt gränser medan 
tvärvetenskap upplöser gränser (men skapar allteftersom nya 
gränser?). Tvärvetenskap innebär ett mycket nära samarbete, en 
mer eller mindre fusion mellan discipliner, medan flervetenskap 
medför att olika discipliner arbetar sida vid sida. I boken Tvärve-
tenskap – fält, perspektiv eller metod (red. Fredrik Sunnemark & 
Martin Åberg 2004:11-12) definierar Sunnemark och Åberg må-
let med flervetenskap som betraktandet av ett problem ur många 
”olika och diciplinärt specifika betraktelsesätt” medan målet för 
tvärvetenskap ses som ”systematisk integration av teori- och me-
todtraditioner från olika `inomvetenskaper´”. I praktiken menar 
dock Sunnemark och Åberg att gränserna mellan flervetenskap 
och tvärvetenskap är flytande.14

 Oavsett om IMER ses som tvär- eller flervetenskapligt är det 
viktigt att tydligt bestämma och definiera de begrepp som an-
vänds i forskningsprocessen, exempelvis deras disciplinspecifika 
innebörder, varifrån de härstammar, vilken analysnivå de är på 
med mera. Inom den mångvetenskapliga forskningen kan nämli-
gen problem uppstå mellan forskare som är utbildade i olika tra-
ditioner, där olika discipliner har skilda sätt att se på ”samma” 

14  Sunnemark och Åberg (2004:15-25) diskuterar paradigmbegreppet (Kuhn), 
som de ser som syftande på större enheter än skilda discipliner, och Flecks begrepp 
tankestilar. Vad som räknas som kunskap bestäms enligt detta senare begrepp all-
tid inom ramen för en tankestil som ligger nära de som kallas discipliner. Dock 
växer nya kunskapsfält fram och stabiliseras i brytpunkten mellan olika etablera-
de discipliner. 
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begrepp. Ofta krävs för att mångvetenskap ska fungera att fors-
karna är både specialister inom en disciplin och generalister, det 
vill säga besitter en förmåga att vara ”flerspråkliga”.15

 Är man som forskare skolad i en etablerad disciplin är flerve-
tenskaplig forskning ofta mindre problematisk än tvärveten-
skaplig. Men att bedriva grundutbildning utifrån ett flerveten-
skapligt perspektiv är svårare. Olika lärare skolade inom skilda 
discipliner använder ofta samma begrepp på olika sätt och det är 
därför minst lika viktigt som inom forskningen att definiera 
dessa begrepp och att lärarna har förmåga att se dessa ur olika 
synvinklar. Om exempelvis etablerade discipliner som sociologi, 
historia, etnologi, statsvetenskap och religionssociologi ska tas 
upp i grundkursen kan det lätt bli ytligt om varje disciplins vikti-
gaste teoretiska bas och metoder ska hinnas med. Istället måste i 
praktiken några gemensamma teorier och viktiga metoder fram-
hävas. Det är därför nära till hands att dessa teorier och metoder 
bildar grunden för ett mer tvärvetenskapligt sätt att förhålla sig 
till IMER-studier. Både IMER-studenter och lärare måste i denna 
process vidga sina perspektiv och bli ”flerspråkliga” i vetenskap-
ligt hänseende. Det krävs en öppenhet för olika teorier och meto-
der från olika etablerade discipliner, men också en teoretisk ut-
veckling inom IMER.
 Idag, 13 år efter att IMER etablerades vid Malmö högskola, 
är fortfarande dåtidens frågor aktuella. Migrationen och dess 
konsekvenser innebär både utmaningar och möjligheter. Således 
behövs både grundutbildning och forskarutbildning i IMER 
samt fördjupad forskning i IMER-frågor. Kanske kan då om 40 
år ”Imerologin” vara ”samhällsvetenskapliga fakultetens vikti-
gaste ämne” som Charles Westin (2009:26) förutspår i artikeln 
Perspektiv hos svensk forskning om internationell migration och 
etniska relationer.

15  Se exempelvis Lundgren, Nordlund & Storbjörk (2002:99-104).
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2 .	 	
BjöRn	OCh	jAg

Tomas Peterson

Björn och jag läste 21-40 poäng i sociologi våren 1970 vid Lunds 
universitet, men jag har inget minne av honom förrän under sista 
delkursen, som bestod av U-landssociologi. Den genomfördes i 
form av fältarbete i stadsdelen Haga i Göteborg. Tanken var att 
utifrån Andre Gunder Franks metropol-satellitteori betrakta för-
hållandet mellan en stadsdel och hela staden. Haga, en bevarad 
arbetarstadsdel, delvis förslummad, stod inför en omfattande 
demolering, så en tillkommande uppgift för oss var att bidra till 
dokumentation av den äldre befolkningens livserfarenheter. Lot-
ten föll så att Björn och jag kom att arbeta tillsammans. Vi gick 
runt på ålderdomshemmet och satt på ölsjappen, vi observerade 
och intervjuade. Vi trivdes tillsammans. Och på den vägen blev 
det.
 Det visade sig att vi båda tänkte läsa 41-60 poäng hösten 
1970. Tillsammans med Margareta Norell och Staffan Solding 
fick vi Herman Schmid som handledare för vår C-uppsats. Her-
man föreslog ett uppsatsämne: det hade bildats ett parti i Finland 
som påminde om de populistiska partier och rörelser som hade 
varit så vanliga i tredje världen under efterkrigstiden – Peronis-
men i Argentina, Ujamaa-socialismen i Tanzania, Sukarnos själv-
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ständighetsrörelse i Indonesien. Fanns det tillräckligt många lik-
heter för att man skulle kunna tala om ett nytt slags politiska 
partier i högt utvecklade industrialiserade länder? Det visade sig 
att det gick att argumentera för att Veikko Vennamos Lands-
bygdsparti skulle kunna bli prototypen för sådana partier. 
 Vi hade knappt blivit färdiga med uppsatsen förrän Mogens 
Glistrup bildade ett liknande parti i Danmark, och därefter, täm-
ligen omgående, startade Anders Lange sitt ”Parti til sterk ned-
settelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep” i Norge. Björn 
och jag bestämde oss för att skriva en avhandling om populism i 
en modern, skandinavisk tappning. Björn hade studerat i Uppsa-
la (matematik och statistik), så han kunde skriva in sig på fors-
karutbildningen med en gång, medan jag först fick läsa ekono-
misk historia i två terminer. Därefter skrev vi en gemensam D-
uppsats i form av en förstudie till avhandlingen. Vi påbörjade 
avhandlingsarbetet 1972 och disputerade 1981. Vi trivdes med 
att arbeta tillsammans. En anledning till det tror jag är att vi 
kompletterade varandra; jag lobbade upp ett stort antal bollar i 
luften, varefter Björn omsorgsfullt tog ned de som var använd-
bara och utvecklade dem, systematiskt och uttömmande. Däref-
ter lobbade jag upp ett nytt gäng. Och så vidare. 
 Avhandlingen utgår från en genomgång av de nordiska län-
dernas samhällsutveckling utifrån begreppen produktionssättet 
enkel varuproduktion, småborgerlighet och folklighet. Dessa tre 
begrepp utgör grundelementen i vår definition av populism. Av-
handlingen är en historisk-komparativ analys av populistiska 
partier i Norden under perioden 1965-75: Fremskridtspartierna 
i Danmark och Norge, den norska utkantspopulismen och Fin-
lands Landsbygdsparti. För Sveriges del tog vi upp Centerpar-
tiets stora folkliga framgångar under perioden och karakterise-
rade partiet som "ställföreträdande missnöjesparti", dvs att par-
tiet fångade upp strömningar som kunde ha stött ett populistiskt 
parti om det hade funnits ett sådant. Detta var ett kontrafaktiskt 
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påstående som orsakade en viss uppståndelse både i massmedia 
och inom akademin.
 Via presentationen av vår teori avgränsar och preciserar vi 
begreppet populism mot dels den utbredda användning det fått 
på de mest skiftande sociala och politiska rörelser/partier, dels 
den ensidiga kopplingen av populism till underutveckling. Fler-
talet studier av populism vid denna tid placerade sitt objekt i 
övergången mellan traditionalism och modernism, eller mellan 
jordbruks/landsbygdssamhället och industrisamhället. Perspek-
tivet att populism kan uppstå även i högt utvecklade kapitalistis-
ka länder eller centra saknades i stort sett. Vi vände oss med an-
dra ord mot synen på populism som en funktionell eller "natur-
lig" reaktion vid övergången från det traditionella till det mo-
derna. På motsvarande sätt vände vi oss mot att populism ses 
som en reaktion mot att eftersläpande eller "efterblivna" struk-
turer inlemmas i och anpassas till utvecklade och moderna struk-
turer.

skånepartiet
Efter disputationen fick vi båda möjlighet att ”få in en fot” på 
Sociologiska institutionen genom undervisningsvikariat, en situ-
ation som många läsare vet innebär mycket arbete på oregel-
bundna tider och svårigheter med att finna plats för forskning. 
Två saker gjorde att vi så småningom startade ett nytt forsk-
ningsprojekt. Den första var att de nordiska populismpartierna 
började profitera på en framväxande främlingsfientlighet. Men 
detta skedde under slutet av 1970-talet, efter det att vår studie av 
dem var avslutad. När de slog igenom i början av årtiondet sak-
nades i allt väsentligt sådana inslag i deras politik. Därför syntes 
det oss förfelat att, som många andra bedömare, karakterisera 
dessa partier utifrån deras flykting- och invandrarpolitik (som 
rasistiska eller rentav fascistiska). De var populistiska, vilket 
innebär att de hade öronen vid marken. De exploaterade ett folk-
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ligt missnöje – vilket från början hade handlat om höga skatter 
och byråkratism, men som under andra häften av 70-talet mer 
kom att handla om invandrar- och flyktingpolitik. 
 Den andra saken var att vi efterhand blev allt mer intressera-
de av en märklig politisk företeelse i vår omedelbara närhet – 
Carl P Herslow och hans Skåneparti i Malmö. Mannen som 
1977 började en politisk kampanj för ett fritt Skåne, fri alkohol-
försäljning och fri reklam i alla medier. Tillsammans med Mikael 
Stigendal bestämde vi oss för att göra en studie som baserade sig 
på vår populismteori. I några avseenden finns här också en vida-
reutveckling av teorin. Det gäller systembegreppet, konkretiserat 
som "den svenska modellen i sin malmöitiska variant", samt ett 
konsumtionsperspektiv som kompletterar och utvidgar avhand-
lingens produktionsperspektiv så att människors totala livssitua-
tion bättre kan fångas i den politiska processen. Vidare gäller det 
begreppet politisk entreprenör, som avsåg att täcka den populis-
tiske ledargestaltens (i detta fall Carl P Herslows) verksamhet i 
all sin mångfald av form, innehåll och syfte. Slutligen använde vi 
begreppet kollektiv organisatör för den centrala roll närradion 
spelade, när det gällde att organisera den folkliga revolten mot 
det ”malmöitiska Systemet”. De nya begreppen var en följd av 
att vi kom undersökningens objekt, Skånepartiet, mycket när-
mare än i avhandlingen. Den politiska processen blev mera över-
blickbar och på samma gång rikare i sin bestämning. I jämförelse 
med avhandlingens makrostrukturella nivå blev det här möjligt 
att knyta ihop strukturella utvecklingsmönster med betydelsen 
av politiska opinioners, partiers och ledargestalters manöverut-
rymme.

sjöbogruppen
Medan vi var i slutfasen av arbetet fick Björn och jag en dag till 
vår stora förvåning en inbjudan till en tebjudning hos universite-
tets rektor Håkan Westling. Det skulle handla om ”något tvärve-
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tenskapligt” och vi var intressanta på grund av skånepartistu-
dien. Inbjudan gällde endast en av oss och eftersom Björn var 
den ende som hade kostym bestämde jag att han skulle gå. Det 
visade sig att Erik Philip Sörensen, grundare av Securitas, uppfö-
dare av fina hästar och framstående filantrop, hade blivit förfä-
rad över att Sjöbo kommun skulle anordna en folkomröstning 
om flyktingmottagandet. Sedan tidigare hade han skapat en stif-
telse som finansierade genetisk och historisk forskning, där 
bland andra rektor satt i styrelsen. Nu önskade Sörensen att en 
flervetenskapligt sammansatt forskargrupp tog sig an att försö-
ka förstå och förklara hur politikerna i Sjöbo kunde ta ett sådant 
beslut. På tebjudningen beslöts att en annan av stiftelsens styrel-
semedlemmar, historieprofessorn Göran Rystad, skulle bli pro-
jektledare och kring sig samla en grupp bestående av humaneko-
loger, statsvetare, etnologer, sociologer och historiker. 
 Detta blev starten på ett av de mest framgångsrika flerveten-
skapliga projekt jag (och Björn) känner till. Informellt kallade vi 
den rätt och slätt för sjöbogruppen, officiellt hade den inget 
namn utan kunde bara identifieras via namnen på de forsknings-
projekt den genomförde. Under nästan femton års tid genomför-
des tre större projekt med god finansiering från bl.a. Riksbanks-
fonden och Boströmsstiftelsen. Det första var Sjöboprojektet, det 
andra handlade om studier av lokala och regionala missnöjesytt-
ringar mot den förda flyktingpolitiken och det tredje bestod av 
internationella, komparativa studier av motsvarande partier och 
rörelser. Gruppen hade under åren sammanlagt ett dussintal 
medlemmar, varav ungefär hälften fanns med hela tiden. Styrkan 
i gruppens arbetssätt var att alla respekterade varandras ämnes-
disciplinära utgångspunkter, så att ett givet objekt eller fenomen 
kunde belysas från ett betydande antal utgångspunkter utan att 
någon krävde tolkningsföreträde. Diskussionerna var livliga, 
emellanåt högljudda, men oftast givande. Göran Rystad var den 
naturliga centralgestalten, pluralismens garant, den som med 
stor skicklighet skaffade gruppen omfattande finansiella medel 
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men som samtidigt krävde att ”det levererades”. Så här i efter-
hand kan man också konstatera att det levererades – en betydan-
de mängd vetenskapliga publikationer.
 Björns och min medverkan i "Att möta främlingar" grunda-
des på ett intresse för händelseförloppet i det drama som utspela-
des i landsbygdssamhället Sjöbo. Det som formellt gällde kom-
munal folkomröstning om mottagandet av 15 flyktingar utveck-
lades till något mycket större. Sjöbo och Sjöboismen blev etable-
rade begrepp, både i Sverige och utomlands. Mot bakgrund av 
våra tidigare studier igenkände vi många inslag i den politiska 
process som ledde fram till folkomröstningen. Vår uppgift blev 
att göra en valanalys, samt att utföra en enkätundersökning 
bland valmanskåren i Sjöbo. Resultaten finns i "Vi mot dom. Det 
dubbla främlingsskapet i Sjöbo”. Bokens titel alluderar till att 
den kraftiga nejmajoriteten i folkomröstningen inte bara stod för 
en negativ inställning till flyktingar – den uttryckte också protes-
ter mot "Systemet" eller etablissemanget och mot det massiva 
avståndstagande som hela det etablerade samhället stod för i val-
rörelsen.
 I vår tolkning uppfattade Sjöboborna också nejrösten som ett 
stöd för den lokala självbestämmanderätten och för "den lille 
mannen mot systemet" osv. En populistisk appell byggdes upp 
kring flyktingmotståndet, vilken kom att fungera som en organi-
serande princip med vars hjälp en rad andra uttryck för ett folk-
ligt missnöje kunde fogas ihop. På flera sätt påminner denna ap-
pell, både till form och till innehåll, om den som gav Skånepartiet 
dess stora framgångar i Malmö 1985. Det som hände i Malmö 
och Sjöbo visade att folklig främlingsmisstro fanns i både urbana 
och agrara miljöer. Däremot är det fullt möjligt att det dubbla 
främlingsskapet bidrog till att ge den populistiska appellen en 
bredare folklig förankring i Sjöbo.
 Vi ställde också frågan om huruvida Sjöbo skulle betraktas 
”som en parentes eller en stormsvala”? Vilka förutsättningar 
fanns det för att folkliga appeller, med främlingsmisstro i olika 
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varianter som viktig ingrediens, skulle kunna få en bred folklig 
förankring i svensk politik? Dessa frågor blev utgångspunkten 
för vårt fortsatta arbete inom projektet. 1990 formulerade vi in-
om ramen för "Att möta främlingar" ett nytt projekt, som med 
valet 1991 i fokus skulle analysera folklig främlingsmisstro på 
såväl kommunal och regional som nationell nivå. Vi arbetade 
från början utifrån antagandet att det skulle bildas ett nationellt 
missnöjesparti före valet 1991, men förankrade studien kommu-
nalt. I samma ögonblick som Ny Demokrati bildades utvidgade 
vi studien. "Until the Lamb of God Appears..." skriven tillsam-
mans med David Edgerton, är en analys av de förändringar av 
den politiska kulturen under 1980-talet som ledde fram till 
"missnöjesvalet" 1991. Huvudmaterialen är dels en enkätunder-
sökning med sammanlagt 5000 tillfrågade i åtta kommuner, dels 
ekologisk valanalys baserad på landets samtliga valdistrikt. Bo-
ken representerar också en teoriutveckling; vi relaterade vår egen 
syn på politik och folklighet till den aktuella debatten kring be-
greppet politisk kultur.

Flervetenskapen	och	IMER
Sjöbogruppens styrka och svaghet var flervetenskapligheten. 
Styrkan är uppenbar; svagheten bestod i att den fanns i en uni-
versitetsorganisation som inte hade plats för flervetenskap. 
Lunds universitet var sedan århundraden baserat på sin fakul-
tetsindelning och det fanns ingen plats för fakultetsöverskridan-
de forskargrupper. Vi gjorde väl några valhänta försök att få till 
stånd någon form av forskningscenter där verksamheten kunde 
permanentas med fasta tjänster. Men gruppens självförståelse 
var att endast så länge vi kunde fortsätta erövra stora forsk-
ningsanslag skulle vi finnas kvar. Och Göran Rystad närmade sig 
snabbt den definitiva pensionsåldern. Därför lyssnade vi med 
stor uppmärksamhet när regeringen tillkännagav att en ny hög-
skola skulle startas i Malmö, och dessutom på flervetenskaplig 
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grund. Till skillnad från de (många) i Lund som fnissade eller 
storvulet förklarade att detta aldrig skulle förverkligas, gjorde vi 
bedömningen att när Göran Persson förklarade att det skulle bli 
en högskola så skulle det bli en högskola. 
 Förslaget framlades att vi skulle erbjuda den nya högskolan 
hela sjöbogruppen ”på ett bräde”, mot att gruppens verksamhet 
och inriktning kunde permanentas. Om detta nådde gruppen in-
te total enighet, men de medlemmar som ville arbeta för en sådan 
lösning gavs fria händer att agera. Därav kom det sig att Björn, 
Hans-Åke Persson och jag bad att få träffa Christer Persson, som 
då var planeringschef i Malmö kommun. Efter det mötet skrev vi 
ett brev. 
 Resultatet blev, så småningom, IMER. Björn fick erbjudandet 
att börja arbeta i Malmö. Förutom att han ingick i gruppen var 
han vid den tiden studierektor vid Sociologiska Institutionen och 
hade således erfarenhet både av administrativt och organisato-
riskt arbete. Han blev, i mina ögon, rätt man på rätt plats och vid 
rätt tidpunkt. Allt eftersom flyttade även andra medlemmar av 
gruppen till Malmö – Hans-Åke Persson, Anders S Wigerfelt, Be-
rit Wigerfelt och Christina Johansson. Även Mikael Stigendal 
kan räknas hit. Lika viktigt är att det blev den flervetenskapliga 
hållningen som sattes i högsätet. 
 För min egen del hade jag fått en förmånlig forskartjänst 
fram till år 2000 vid sociologen, så överenskommelsen blev att 
jag skulle söka mig till IMER efter det. Ödet ville annorlunda – 
jag hamnade förvisso i Malmö men på Lärarutbildningen och 
som idrottsforskare. Men det var Björn som förmedlade kontak-
ten mellan Olle Holmberg, dåvarande chefen för Lärarutbild-
ningen, och mig. Och även om jag kom att arbeta med ett annat 
ämnesfält, idrottsvetenskap, gjorde jag det med samma flerve-
tenskapliga utgångspunkt. Men det är en annan historia. 
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3 .	
IMER	–	vETEnsKAp	 	
EllER	IdEOlOgI?

Caroline Ljungberg

Det var introduktionsföreläsning på en helt ny utbildning – 
IMER 1-20 poäng – på en ny högskola som formellt sett ännu 
inte ens fanns. Det var i början av september 1997 och somma-
ren dröjde sig kvar. Flera journalister var på plats i det öppna 
rum jag senare kom att känna som ljusgården. Jag tog plats långt 
bak i aulan och längst fram på en scen, bakom en pulpet satt ett 
antal personer som, genom att luta sig fram mot små mikrofoner, 
samtidigt som de talade, försökte överrösta byggborrandet utan-
för. 
 När jag nu ser tillbaka på denna dag så inser jag att det är en 
nyckeldag i mitt liv. Faktum är att beslutet att börja på IMER-ut-
bildningen har präglat mitt liv i en utsträckning jag då inte hade 
kunnat ana. Det startade med att jag en dag på våren 1997 erhöll 
ett brev från Malmö högskola och IMER. Brevet skickades ut till 
studenter som var inskrivna på olika humanistiska och samhälls-
vetenskapliga institutioner i Lund och var formulerat som en in-
bjudan att börja studera på IMER. 
 Efter första terminen på IMER var jag fast. Rekryteringen av 
studenter bland institutionerna på Lunds universitet resulterade 



48

i en studentgrupp där flera hade en hel del akademiska poäng i 
bagaget.16 Flera studenter var engagerade politiskt och i olika ide-
ella organisationer, exempelvis Amnesty, olika asylgrupper, Röda 
Korset och Rädda Barnen. Detta satte sin prägel på diskussio-
nerna under föreläsningar och i seminarier. Det fanns ett engage-
mang och en glöd som gjorde att studierna för första gången 
kändes på riktigt. Flera av lärarna var nydisputerade från Lund, 
vilket ytterligare bidrog till en stark känsla av engagemang. Stu-
dentgruppen var liten och alla var nya, vilket medförde att det 
fanns tid, resurser och en nybyggar- eller pionjäranda som gav 
energi (se även Ehn & Löfgren, 2004). Dessa faktorer bidrog till 
att jag blev kvar även på B-, C- och D-nivå och efter avslutad 
grundutbildning erhöll jag en doktorandtjänst. Under åren på 
IMERs grund- och forskarutbildning har jag brottats med frågor 
rörande vetenskaplig, kulturell och ideologisk tillhörighet. I före-
liggande kapitel tar jag därför chansen att bearbeta dessa genom 
en diskussion av begreppet mångkulturalism utifrån olika ideo-
logiska perspektiv.

Fler-	och	tvärvetenskap
När människor får reda på att jag doktorerat kommer den obli-
gatoriska frågan ”I vilket ämne?”. Jo, svarar jag då samtidigt 
som jag drar efter andan, pausar och funderar på vad jag ska 
svara. ”Jag är doktor i Etnicitet eller IMER. Ja, alltså jag var 
doktorand på IMER på Malmö högskola men jag följde forskar-
utbildningen på Tema Etnicitet vid Linköpings universitet.” Sva-
ret möts ofta av en rynkad panna och en tankfull blick. En inte 
alltför ovanlig följdfråga är: ”Jamen jag menar alltså typ socio-
logi, historia eller något sådant” och en annan är: ”YMER – vad 
är det för något?” Mitt svar är då oftast något i stil med att 

16  Det var emellertid inte alla som hade akademiska studier bakom sig, utan stu-
dentgruppen var relativt heterogen på den punkten.
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”IMER med I, står för Internationell Migration och Etniska Re-
lationer. Det är ett tvär- eller flervetenskapligt ämne som behand-
lar frågor rörande migration och mänskliga relationer med etni-
citet i fokus. Forskningsfältet spänner över en rad olika discipli-
ner, exempelvis sociologi, statsvetenskap, pedagogik, historia, 
religionsvetenskap, etnologi, filosofi etcetera”. 
 Just begreppen fler- och tvärvetenskap minns jag från den där 
första dagen i aulan då studenter hälsades välkomna på den ny-
startade utbildningen IMER. När jag nu drar mig till minnes så 
gjorde områdeschefen Björn Fryklund en poäng av skillnaden 
mellan fler- och tvärvetenskap och han argumenterade för an-
vändandet av det ena och inte det andra, vilket jag återkommer 
till nedan. 
 Tvärvetenskap är en forskningsverksamhet som involverar 
kunskaper, metoder, terminologi och expertis från skilda veten-
skapsgrenar. Det finns olika sätt att uppfatta begreppet; interdis-
ciplinärt, multidisciplinärt och transdisciplinärt (Sunnemark & 
Åberg, 2004; Öberg, 2008). Teorier kan exempelvis vara trans-
disciplinära, det vill säga att de används inom olika vetenskapli-
ga discipliner. De transcenderar alltså de disciplinära gränserna. 
IMER kan betecknas som en interdisciplinär tvärvetenskap i den 
meningen att forskningsfältet, liksom genusvetenskap, samlat 
forskare från olika discipliner och även utvecklat en egen grund- 
och forskarutbildning.  
 I ett temanummer om flervetenskaplighet i Malmö högskolas 
tidskift ”Praktik och teori” från 2005 på sidan 31 står det att 
”[n]u är det flervetenskaplighet som gäller i den svenska univer-
sitets- och högskolevärlden. Allt fler söker sig bort från de tradi-
tionella ämnesindelningarna, alla vill vara gränsöverskridande. 
Är flervetenskapligheten en trend eller här för att stanna? Varför 
byggde man just en flervetenskaplig högskola i Malmö?” Ett par 
olika skribenter är inbjudna för att diskutera och förhoppnings-
vis bringa ljus över frågorna. Bland andra tar Ulf Sandström, 
analytiker på Vetenskapsrådet, sig an frågeställningarna. 
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 Ulf Sandström utgår från en traditionell distinktion mellan 
multidisciplinär och interdisciplinär. Han menar att multidisci-
plinär kan översättas med de svenska orden mångvetenskap eller 
flervetenskap. I flervetenskapen är forskningsobjektet gemen-
samt och forskarna arbetar med parallella perspektiv utifrån sin 
egen disciplinära tillhörighet, medan den interdisciplinära forsk-
ningen ställer högre krav på integration av perspektiv och sam-
arbete mellan forskare. Som jag minns det så var det just det fler-
vetenskapliga som Fryklund talade om bakom pulpeten med de 
små mikrofonerna i bruset av byggarbetarnas aktiviteter. Migra-
tions- och etnicitetsfrågor var det gemensamma objektet och lä-
rarna på utbildningen anlade olika parallella perspektiv på detta 
objekt. Perspektiven var knutna till traditionella universitetsdis-
cipliner som sociologi, statsvetenskap, nationalekonomi, social-
antropologi, etnologi och historia. Kanske var tanken att lärarna 
arbetade flervetenskapligt men att vi studenter skulle arbeta in-
terdisciplinärt? 

Mångkultur	och	ideologi
Det var inte enbart flervetenskaplighet som utgjorde en grund-
princip för IMER och för Malmö högskola, utan även fler- eller 
mångkulturalism. Dels skulle studentgruppen så att säga repre-
sentera en mängd olika grupper i samhället, såväl etniskt som 
socialt, vilket benämndes, och benämns, breddad social rekryte-
ring, dels skulle undervisningens innehåll vara flerkulturellt eller 
mångkulturellt. Begreppet mångkulturell är besläktat med en 
rad liknande begrepp som ibland används som direkta synony-
mer. Exempel på dessa är multikulturell, interkulturell och även 
begreppet mångfald (Lahdenperä, 2004; Westin, 1999). 
 Begreppet mångkulturalism eller multikulturalism är relativt 
sentida, vilket naturligtvis inte hör samman med att själva förete-
elsen är ny, utan snarare med ett behov av att begreppsliggöra el-
ler benämna ett specifikt fenomen inom ramen för samhällsve-
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tenskaplig forskning. Begreppet lanserades inte förrän i slutet av 
1960- eller början av 1970-talet i Kanada. Det användes som ett 
adjektiv, det vill säga i form av ordet mångkulturell, för att be-
skriva ett samhälle eller en stat, oftast belägen på den afrikanska 
kontinenten (Wieviorka, 1998).1 I en svensk kontext är bruket 
av begreppet daterat än senare. Enligt Nationalencyklopedin be-
tyder ordet mångkulturalism ”förekomst av många olika kultu-
rer och kulturyttringar i (positiv) samverkan.” Begreppet har an-
vänts eller etablerats i Sverige ”åtminstone sedan början av 
1990-talet” och ordets historiska begynnelse i Sverige dateras till 
1994 (www.ne.se).2 
 Idén om mångkultur låg med andra ord rätt i tiden med tanke 
på att grundutbildningen i IMER startade på hösten 1997. Den 
breddade sociala rekryteringen3 låg också väl i tid och tänktes 
som en lösning på Malmös regionalpolitiska integrationsmål. 
Malmö högskola och IMER-utbildningen kunde attrahera stu-
denter från studieovana hem, det vill säga från en icke-akade-
misk klass, vilket passade Malmö, den forna arbetarstaden, som 
handen i handsken. Dessutom var själva ämnesområdet IMER 
som klippt och skuret för att passa staden som med en relativt 
stor andel unga människor med migrantbakgrund behövde ut-
bildningsplatser och karriärsmöjligheter för att öka möjligheten 
till integration.
 Begreppet mångkulturalism är belastat och har mött kritik 
från olika håll. Begreppsanvändningen behöver därför analyse-
ras och tolkas utifrån sitt ideologiska sammanhang. Begrepps-
bruket sammanfaller med olika ideologiska positioner, som kan 

1 Wieviorka passar dock på att slänga in en brasklapp i form av en not där han 
hänvisar till Nathan Glazers iakttagelse att ordet återfinns i the New York Herald 
Tribune Books från 1941.

2 Definition och information är hämtade 2004-02-23 från http://www.ne.se/jsp/
search/article.jsp?i_art_id=0869150.

3 Den första rekryteringen av studenter bland inskrivna på institutionerna i 
Lund skedde enbart i uppstarten av IMER. Redan från början fanns emellertid en 
bredd i studentgruppen, såväl socialt som etniskt och kulturellt. 
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fungera som analytiska verktyg i en redogörelse för IMER som 
forsknings- och utbildningsområde. I presentationstexter och 
PR-material om ämnesområdet IMER framskymtar ofta en plu-
ralistisk förståelse av begreppet. I pluralismen ligger en hyllning 
till olikhet, som per definition ses som något värdefullt. Enligt en 
pluralistisk hållning bör exempelvis företag sträva efter att in-
korporera så många olikheter som möjligt bland sin personal. 
Dessa kan utgöras av till exempel ålder, kön, sexualitet, social 
och etnisk bakgrund. Kritiken mot det pluralistiska synsättet är 
att inga verkliga förändringar kommer till stånd. De existerande 
normerna och maktstrukturen utmanas inte, utan istället läggs 
olikheterna endast på som en polish eller som ett alibi (Kincheloe 
& Steinberg, 1997). Det blir enbart en kvantitativ förändring av 
sakernas tillstånd och inte en kvalitativ sådan som går på djupet.   
 En annan föreställning om mångkulturalism, som jag själv 
bar med mig den där sensommardagen vid introduktionsmötet 
på IMER, är den liberala. Denna baseras på idén om individua-
lism och om varje individs naturliga likhet med andra. Oavsett 
ras, kön, ålder, sexualitet och klassbakgrund är vi därför lika och 
vi kan alla konkurrera om olika positioner i samhället. Ett ut-
tryck som ”det finns bara en ras – den mänskliga rasen” kan 
sammanfatta denna idé. Den huvudsakliga kritiken som riktats 
mot den liberala idén om mångkulturalism är att idén om ”färg-
blindhet” döljer faktiska orättvisor. Ett exempel på detta är att 
lagar och juridik i stort betraktas som blinda och rättvisa, men i 
realiteten förhåller det sig inte så. I det liberala betraktelsesättet 
finns en idé om att det går att separera juridik från politik, poli-
tik från moral och vetenskap från politik. Kritiker menar att det 
finns ett depolitiserande drag i den liberala mångkulturalismen 
som medför att orättvisor och olikheter döljs eller osynliggörs 
(Kincheloe & Steinberg, 1997).
 Ett ytterligare ideologiskt perspektiv på mångkulturalism är 
ett konservativt som, enligt Kincheloe & Steinberg, i praktiken 
egentligen sammanfaller med förespråkandet av en monokultur-
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alism. En konservativ samhällsmodell bygger på en idé om assi-
milation, ”the melting pot”, där alla samhällsmedlemmar skall 
sammansmälta i en hegemonisk kulturform. De hegemoniska 
kulturyttringarna är i hög grad i överensstämmelse med intres-
sen representerade av medelålders vita män. Det är dessa män-
niskor som befinner sig på maktpositioner och har rätt att defi-
niera samhällets gemensamma historia, vad demokrati är, vad 
den gemensamma kulturen innehåller, vad kunskap är och vad 
det allmännas bästa är. Individer som inte lyckas i samhället har, 
enligt en strikt konservativ hållning, sig själv att skylla. De kan 
vara depriverade, i form av fattigdom, felaktig skolutbildning et-
cetera, vilket kan förklara att de inte lyckas i samhället, men 
denna deprivation förklaras med hjälp av egenskaper hos indivi-
derna själva och därmed är samhälls- eller maktstrukturer oin-
tressanta.
 Den studentgrupp jag själv befann mig i på IMER präglades 
emellertid inte av konservativa ideal, utan snarare av det motsat-
ta. Något som stackars gästföreläsare fick känna på. Gästförelä-
sarna var ofta just vita medelålders män, gärna professorer i ex-
empelvis sociologi eller historia. Det räckte med att de dök upp i 
föreläsningssalen för att ett missnöjt mummel skulle utbryta i 
studentgruppen. Ännu en vit medelålders man… Genom sin 
blotta uppenbarelse symboliserade dessa män förtryck, manlig 
dominans, överordning och social orättvisa. Ofta blev föreläs-
ningarna ganska hetsiga tillställningar där föreläsarna hamnade 
i en defensiv position som de inte förväntat sig eller förutsett. 
 Begreppet ”the melting pot” dök ibland upp på dessa föreläs-
ningar och det väckte stort rabalder. Föreläsarna framstod då 
som ännu mer konservativa och ovetande om den starka kritik 
som fanns mot begreppet inom exempelvis postkolonial forsk-
ning. Något år senare dök ”the melting pot” också upp med sto-
ra bokstäver på Malmös stadsbussar i en reklam för IMER och 
Malmö högskola. Det var med andra ord uppenbart att informa-
tionsavdelningen på Malmö högskola inte genomgått grundkur-
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sen på IMER. De var säkerligen heller inte medvetna om att de 
genom sitt val av ”the melting pot” reproducerade ett begrepps-
bruk som kunde uppfattas som konservativt. Annorlunda ut-
tryckt så är begrepp inom IMER-fältet såväl ideologiska och po-
litiska som vetenskapliga, vilket gör relationerna och gränserna 
mellan dessa fält intrikata och svåra att definiera.

Ideologi,	politik	och	vetenskap
Var och är Malmö högskola baserat på ett politiskt uppdrag? Är 
Malmö högskolas uppgift att ställa saker och ting i samhället till 
rätta? Ett fäste för social ingenjörskonst? Ulf Sandström avslutar 
sin artikel i Malmö högskolas tidskrift Praktik & teori med att 
”[k]anske Malmö högskola […] i framtiden kan erbjuda någon-
ting av det som här skisserats [hänvisning till tidigare resone-
mang om databaser, registerdata och metodkompetens från oli-
ka fält]. Då kommer efterföljarna till Gunnar Myrdal att kon-
takta högskolan för att få hjälp med att lösa komplexa och ut-
manande forskningsproblem” (Sandström, 2005:37). 
 Referensen till Myrdal använder Sandström som en avslu-
tande retorisk knorr eftersom han inleder sin artikel med att med 
hänvisning till just Myrdal belägga vikten av flervetenskap i 
samhällsvetenskaplig forskning. Det finns emellertid även en an-
nan associationsbana förknippad med Myrdal som inte enbart 
en framgångsrik forskare och teoretiker, utan även som en social 
ingenjörskonstnär. Referensen till Myrdal kan tolkas i enlighet 
med en idé om Malmö högskola som en plats där vetenskap och 
politik förenas. 
 En artikel av Malmö högskolas första förvaltningschef Wan-
da Klintberg, i samma tidskrift, kan sägas förstärka detta. Klint-
berg skriver att ”[r]edan under det inledande planeringsskedet 
slogs fast karakteristika för den blivande högskolan och det som 
skulle bli riksdagens uppdrag för Malmö högskola, nämligen att 
bidra till en positiv utveckling i Malmöområdet” och ”bidra till 
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långsiktiga lösningar av samhällsproblem” (Klintberg, 
2005:38f). I linje med detta resonemang kan uppgiften för IMER 
tolkas som ett instrument för att bland annat lösa segregations- 
och diskrimineringsproblematiken. Men är denna förväntan 
verkligen rimlig?
 För att utreda frågan kan vi återvända till begreppet mång-
kulturalism. Genom ändelsen är det möjligt att dra slutsatsen att 
det finns ideologiska kopplingar till begreppet. Mångkulturalism 
är i sig ideologiskt eftersom begreppet uppkom i samband med 
att ett integrationspolitiskt program formulerades. Forsknings-
området IMER är med andra ord intimt sammankopplat med 
integrationspolitik. Grunden för IMERs tillblivelse i Malmö är 
politisk. Hade det inte funnits någon integrationsproblematik så 
hade det heller inte funnits några särskilt starka skäl till att 
IMER skulle få en central plats på den nya högskolan. Dessutom 
behövdes något annat, något som Lunds universitet inte repre-
senterade. Tanken var att Malmö högskola skulle kopplas till det 
omgivande samhället på ett helt annat sätt än det traditionstyng-
da universitetet i Lund som i kontrast symboliserade ärkeakade-
min i elfenbenstornet. Med andra ord fanns det uttalat integra-
tionspolitiska mål med inrättandet av IMER.
 Tidigare i texten har begreppet mångkulturalism använts för 
att belysa olika ideologiska synsätt som kan spåras på IMER och 
Malmö högskola – de pluralistiska, liberala och konservativa. 
Dessa olika ideologiska hållningar präglar på olika sätt IMER-
fältet och hämmar möjligheten till integration på flera plan: in-
om forskningsfältet, på en politisk arena men även i människors 
vardagsliv. Ett mikroexempel på detta inträffade just bland de 
första studentkullarna på IMER, där en motsats till det konser-
vativa förhållningssättet, nämligen en vänsterorienterad ideolo-
gisk hållning hade en väsentlig roll. 
 Ett vänsterorienterat ideal hade fäste i de första studentkul-
larna. Möjligen inte hos en majoritet av studenterna men i alla 
fall hos en driven och engagerad minoritet som till stor del satte 
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agendan och drog upp gränserna för vad som var okej respektive 
inte okej. Det synsätt som etablerades i studentgruppen kan tol-
kas med hjälp av Kincheloe och Steinbergs begrepp vänsteressen-
tiell mångkulturalism. Vänsteressentialism är en etikett som kri-
tiker konstruerat för att påvisa problemet med denna hållning 
eller syn på identitetsskapande och mångkulturalism. Kritiken 
fokuserar på att detta synsätt brister i att ta hänsyn till att kultu-
rella skillnader och kulturell tillhörighet är historiskt situerade 
och som sådana inte permanenta eller statiska. Istället tenderar 
”vänsteressentialister” att se dessa som genuina och autentiska, 
vilket leder till att ett förenklat synsätt dominerar förhållnings-
sättet; dominerande kultur är dålig och marginaliserade kulturer 
är bra, eller vit är lika med dåligt och svart är lika med bra. Detta 
medför romantiserande föreställningar om etnisk tillhörighet 
och att människor som har specifika erfarenheter av exempelvis 
förtryck därmed är moraliskt överlägsna andra. I förlängningen 
kan en individ ur en dominant grupp aldrig kritisera individer ur 
marginaliserade grupper (Kincheloe & Steinberg, 1997). 
 Följden bland studenterna på IMER blev att det blev lågt i 
tak och normaliteten krympte. För min del fick jag utnyttja det 
faktum att jag var kvinna och från en icke-akademisk bakgrund, 
men samtidigt hade jag ett moraliskt handikapp som vit och et-
nisk svensk. Det var lätt att överträda de normer som etablerats 
och tabuna var många. Det finns en paradox i det som utspelade 
sig bland studenterna som innefattar relationer mellan ideologi, 
politik och vetenskap. Samtidigt som ett kritiskt ifrågasättande 
av maktstrukturer och normalitet eftersträvades och uppfattades 
som ett ideal, så etablerades nya strukturer och normer som in-
skränkte normalitet och möjliga positioner. Vetenskaplig pro-
duktion sammanblandades med ideologisk position. 
 Vetenskapsideal i allmänhet går i linje med en liberal hållning 
om att vetenskap, politik och ideologi går att separera. Men frå-
gan är om detta verkligen är möjligt?  IMER var, och är, ett ideo-
logiskt minerat område och ett politiskt slagfält. En saklig håll-
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ning förmår inte skydda forskare på IMER-fältet. Något som 
Björn Fryklund och Tomas Peterson fick uppleva efter publice-
ringen av boken ”Vi mot dom”. Det dubbla främlingsskapet i 
Sjöbo (1989). I en text med rubriken ”Solskenskollaboratörerna 
– om samhällsvetenskapens genteknik” citerar Fryklund och Pe-
terson Erik Allardts docentutlåtande över författarna: ”Samti-
digt måste jag erkänna att jag känner en sorts gnagande olust in-
för boken. Boken är saklig, den visar hur Sjöboreaktionerna har 
en grund i produktionsförhållanden och sociala villkor, men än-
då – troligen utan att författarna alls avsett detta – tycker jag att 
slutresultatet blir en alltför stor förståelse inför Sjöbobornas re-
aktioner. Man står så att säga inför kollaborationens problem – 
hur långt kan man gå i förståelse för avskyvärda reaktioner. Jag 
inser att min reaktion är ideologisk och emotionell i motsats till 
författarnas. Ändå kunde det finnas en utväg ur dilemmat. I 
böcker såsom den om Sjöbo borde man försöka kombinera den 
rent sociologiska analysen med en socialfilosofisk eller etisk ana-
lys. De två infallsvinklarna skulle tillsammans ge en mycket full-
lödig bild. Jag medger också att jag inte tidigare lika konkret 
som här har kommit att tänka på det nödvändiga och intressanta 
att i analyser av politiska rörelser kombinera politisk sociologi 
och socialfilosofi” (Fryklund & Peterson, 1996:77 med hänvis-
ning till docentutlåtande av Erik Allardt 890831). Citatet från 
Allardt visar på att forskningsfältet inte enbart är ideologiskt 
laddat utan även emotionellt. Det är indränkt med etiska vägskäl 
och moraliska implikationer för den enskilde forskaren.
 De trassliga relationerna mellan IMER som politiskt respek-
tive vetenskapligt fält, medför att det är svårt att hålla isär det 
ena från det andra. Detta gör att ämnesområdet är sårbart och 
politiskt trendkänsligt. Förväntningarna på IMER som lösning 
på diverse integrationspolitiska problem är omöjliga att infria, 
vilket medför att sårbarheten för forskningsområdet ytterligare 
ökas. Är det rimligt att förvänta sig att forskare och en utbild-
ning ska lösa integrationsproblem? Mitt svar är nej, och den na-



58

turliga följdfrågan blir vad man i så fall ska ha forskare och ut-
bildning till. Ett svar är att en viktig uppgift för IMER-forskare 
är att kritiskt granska den politiska makten och den förda politi-
ken. Att analysera relationer och påvisa samband mellan struk-
turella faktorer och individuella, mellan makroförhållanden och 
företeelser på mikroplan.
 Jag har genomgående i texten återkommit till begreppet 
mångkulturalism och olika ideologiska positioner som begrep-
pet kan tolkas utifrån. Kincheloe & Steinberg (1997) nämner 
fem stycken varav jag tidigare redogjort för fyra; konservativ 
mångkulturalism/monokulturalism, liberal mångkulturalism, 
pluralistisk mångkulturalism och vänsteressentialistisk mångkul-
turalism.    
 Den femte är den kritiska formen av mångkulturalism som 
formuleras med kritiken mot de övriga positionerna som grund 
och som kan sammanfattas som ett synsätt som eftersträvar en 
kamp mot sociala orättvisor i alla dess former och en förändrad 
samhällsstruktur för att uppnå målet, det vill säga social rättvisa. 
De centrala elementen är självreflektion och självkritik för att 
vidga och förändra de egna perspektiven. En annan utgångs-
punkt är att objektivitet och neutralitet förkastas (se Kincheloe 
& Steinberg 1997). Kritiken mot denna form av mångkultura-
lism är emellertid bristen på konkreta handlingsmöjligheter och 
svårigheten att förändra strukturer som vi alla är en del av och 
som vi medvetet och omedvetet upprätthåller och har svårt att 
frigöra oss ifrån. Det stora problemet med såväl makt- som 
strukturbegreppet är just svårigheten att konkretisera och för-
ändra dessa i praktiken, vilket sammanhänger med att de aldrig 
är givna och alltid är situationsspecifika. Frågan är emellertid 
om det är forskares uppgift att förändra maktstrukturer. Snarare 
är forskningsuppgiften att belysa dessa. En kritisk utgångspunkt 
är central för forskare på IMER-fältet. Den kritiska formen av 
mångkulturalism tar sin utgångspunkt i etiska frågor som bott-
nar i förmåga till självkritik. Den kan därför innefatta de etiska 
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och filosofiska analysverktyg som Allardt förespråkar i sitt do-
centutlåtande. Med andra ord så finns det, för IMER som forsk-
ningsfält, framkomliga vägar och lösningar på upplevda dilem-
man. Jag tror att just den interdisciplinära forskning som IMER-
fältet kan bidra med banar väg för framtiden. 
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4 .	
IMER	A	BlACK	OR	whITE	CAT?4

Mozhgan Zachrison

Introduction

The beginning of knowledge is the recognition of ignorance…..the 

things that you understand, even though they may be the basis of 

the most of your research, are not the interesting things. The most 

interesting things are the ones you don’t understand. The trick is 

knowing enough to see when something is interesting for the right 

reason. (Palmer 1999:250)

My earlier studies before PhD studies, in general, involved lan-
guage and communication but I also had a bachelor degree in In-
ternational Migration and Ethnic Relations. When I applied for 
my PhD I explained that I was interested in social issues related 
to immigrants’ communicative development and language learn-
ing. In other words, the focus was to problematize language de-
velopment in a social context. When I began my research the first 
three questions were: 

4  The term a black or white cat is borrowed from the study Tvärvetenskap – en 
analys (Sandström et al. 2005) 
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 » How to clarify a more exact purpose? 
 » Which theories should be used with the intent to investi-

gate language and communicative competence in a migra-
tion and social context? 

 » Which roles International Migration and Ethnic Relations 
should play in forming the dissertation?

These questions appeared crucial for the whole development of 
the dissertation. Migration theories, despite their fundamental 
position in my earlier studies could not help in exploring ques-
tions involving individual, school and diversity. When I began to 
draw the map of the dissertation it became obvious that it was 
the immigrant after migration who was the strongest pillar of the 
dissertation – immigrants in a post-migration setting was the 
fundamental platform. 
 Earlier I had written three essays about language and identity 
in a social context. These studies were the reasons why I was cer-
tain that there was more to be explored with respect to second 
language ability in a migration context. Theses earlier studies il-
lustrated some aspects and difficulties in learning the “main-
stream’ language” which did not directly involve the linguistic 
perspective. Feelings of being ‘different’ characterized most of 
the participants’ approach to the Swedish language and marked 
a change of mental positioning after migration to Sweden. Ac-
cordingly, a synergic interplay between the learning and teaching 
environment, the existing past, the unknown social milieu in the 
migration society and the present social condition of immigrants 
constructed the starting points of the study. Soon I found myself 
in a jungle of terms borrowed from sociology, ethnology, peda-
gogy and the field of ethnicity. And I began to wonder what kind 
of study I was conducting?  
 This chapter is about identity, the identity of IMER which 
logically leads to shaping the identity of IMER research and IM-
ER researchers. What makes IMER a ‘puzzling’ field of study is 
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its condition as being dependent on other disciplines but even 
other disciplines and researchers attached to these disciplines 
question the existence and right of IMER research. A close look 
at CEIFO’s 25th Anniversary publication (2009) reveals that 
IMER has been perceived as a problem during the last few years. 
It is obvious that the question in the first place is not who per-
ceives IMER as a problem but whose problem is IMER? During 
my research period I faced comments such as ‘are you sure that 
you are being fair to teachers and to the system because it seems 
that everybody is attacking the educational system especially 
with regard to diversity issues?’ I could only express my feelings 
when receiving such questions with one word: frustration. There 
I was, observing a classroom with students who were former 
teachers, lawyers, housewives, goldsmiths sitting in school 
benches at the age 32-45 after their SFI (Swedish for Foreigners) 
studies, but still not able to have a simple conversation and still 
not knowing how to handle a parental meeting at their children’s 
school. Evidently, IMER needs an ‘opening out’ at all levels such 
as theory construction, methodology but even with regard to 
more philosophical issues such as who or what IMER is trying to 
save? IMER is a state problem, a democracy problem, and as 
long as we have more than one million people living in Sweden 
but with their emotional and social roots in other countries or 
ethnic boundaries, and a majority of them are not integrated at 
all levels in society, IMER is everybody’s problem.   
 The purpose of this study is to briefly explore IMER as an 
interdisciplinary field both with respect to how IMER is per-
ceived among some contemporary researchers and how IMER as 
an innovative field can be developed. 

does	IMER	need	to	stretch	itself?	
In order to explore the complexity of research conducted in the 
field of IMER I refer to the definition of IMER used by IMER re-
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search at Uppsala University. IMER research involves popula-
tions’ movements between countries and ethnic relations in 
countries of departure and host countries. Furthermore, it in-
cludes identity formation in growing multiethnic societies and 
involves people meeting each other with different backgrounds, 
cultures and religion where they live, work and conduct various 
kinds of social life. In addition, IMER research also engages emi-
gration, immigration and returning to the original country. More 
explicitly, IMER research comprises the dynamics of interna-
tional migration and issues related to migration policy, national-
ism and citizenship. Research regarding ethnic relations con-
cerns all types of relations and interactions which emerge in 
meetings between people who belong to distinct ethnic groups; it 
engrosses integration respectively excluding processes such as 
discrimination, segregation, racism etc. 1 
 The IMER web site at the University of Uppsala clarifies that 
it is important to point out that IMER seminars at the university 
do not aim at any specific theoretical directions. Instead, IMER 
seminars function as an umbrella concept for different trends 
and theories within the field of IMER. According to the web site, 
IMER seminars at the University of Uppsala have as their aim a 
collective and interdisciplinary knowledge construction with re-
gard to International Migration and Ethnic Relations. 
 During the 90’s the transnational perspective was developed 
within the field of IMER which investigates how immigrants’ 
economic, social and political relations to people and institu-
tions in the home country create a social field where lives and 
experiences are constantly integrated (Åkesson 2009:12). This 
‘new section’ of IMER added a new nuance on IMER and indi-
cated the relation outside the migration country as essential. The 
development of immigrants’ conditions was no longer perceived 
only as a result of dynamic social development in Sweden but al-

1  http://www.soc.uu.se/forskningseminarie.php?g=7&s=1
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so as a result of a complex relationship with the home country 
and a ‘mother group’. 
 At the same time that IMER fought, during the last decades, 
for its right of existence as an academic field, it was forced to 
deal with the connotations that the very title of IMER evokes. 
The abbreviation IMER on one hand was/is unknown for many 
people and on the other hand it cannot convince as an ‘appropri-
ate’ title: International Migration and Ethnic Relations.  While 
Wuokko Knocke argues that we need a marketing of the concept 
of IMER and to create the right circumstances for introducing 
IMER to other people (Knocke 2009:37) Hammer suggests that 
perhaps it would make a difference if the concept Imerology be 
used within the research area of IMER and to empower the idea 
of marching towards Imerology (Hammar 2009:63).     
 Besides the problem with the title most IMER researchers 
agree that IMER suffers from two other major problems: firstly 
as Kamali points out the research has been focusing on the for-
eigner of Sweden which accordingly limits IMER’s potential. The 
growth of IMER as it is today depends on IMER facing new crit-
ical and global theoretical aspects and to develop in the research 
field which can contribute with both policy and theory develop-
ment. IMER’s salvation according to Kamali is connected to its 
ability to leave the restricting national arena and include global 
factors such as the war in Iraq and Afghanistan, the issue of Pal-
estine, the United States’ war on terrorism and so forth (Kamali 
2009: 41,44,45). 
 Mulinari advocates the same development and states that 
IMER can even include or should include studies of the Third 
World, not only for the benefit of Europe or clarifying problems 
related to Europe, but even for the sake of the Third World. She 
emphasizes that IMER research still generally involves a Swed-
ish/European context and a change is utterly significant for IM-
ER’s survival (Mulinari 2009:33).
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 Much of what Kamali and Mulinari argue with regard to 
IMER’s indispensable expansion can actually be explained by 
seeing IMER as an interdisciplinary field that ‘must’ go beyond 
the micro level, connecting global factors and explore the com-
plexity of plurality in general. In order to indicate IMER’s signif-
icant role as an interdisciplinary field I aim to demonstrate in 
what way interdisciplinary methodology draws on a different 
approach to social issues in contemporary times. 

Interdisciplinary	research:	a	lost	wholeness		
or	an	integration	of	knowledge	
Historically, especially in western societies, people (even schools) 
have had the idea that the world is easier to understand by divid-
ing it into small parts in order to understand the whole. Tradi-
tionally, disciplines have always provided structures. But over 
time disciplines have become more powerful and associated with 
“constraining way of knowing” (Lattuca 2001:1,2). Interdisci-
plinary research, on the other hand, has been accused of not be-
ing disciplined because of the lack of rigorous thinking and 
methodology. However, what interdisciplinary research has tried 
to be associated with was comprehensive perspective contra re-
ductionist discipline, cross-communication among disciplines 
and a new form of knowledge (Lattuca2001 3,5, 10). 
 In their chapter Ulf Sandström and Tobias Harding advocate 
interdisciplinary research by referring to social issues as ‘prob-
lems’ that should be solved by going beyond the academic bor-
ders (Sandström & Harding 2002:1). Interdisciplinary research 
in Sweden is generally viewed as a positive process. However 
more established researchers might comprehend interdiscipli-
nary research as somewhat problematic due to the cultural dif-
ferences between faculties, organizational hindrances and cogni-
tive difficulties concerning getting involved with other disci-
plines. The significance of their interdisciplinary research is their 
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inventive construction of theories and methodology- to integrate 
disciplines in new ways. The authors refer to the discussions on 
interdisciplinary research during the 80’s when interdisciplinary 
research was associated with extended competence and going 
beyond traditions but also with new types of challenges or as it is  
formulated “research which involves  many different disciplines” 
(Sandström & Harding 2002:3,7).
 Interdisciplinary research engrosses a balance between core 
knowledge and new combinations of knowledge which emerge 
as a result of exploring new problem areas. Interdisciplinary re-
search, usually involves a researcher having their original affilia-
tion to one discipline but seeking some answers, connections and 
explanations in other disciplines (Palmer 1999:250). IMER as an 
interdisciplinary field must utilize its potential by not only com-
bining knowledge but also combining relations. Jens Allwood, 
professor in Linguistics and Chairman of the interdisciplinary 
staff meeting at Gothenburg University pinpoints the need for 
both disciplinary and interdisciplinary research. However he re-
minds us of two problems with regard to interdisciplinary re-
search. Firstly, interdisciplinary research requires researchers be-
ing able to become engrossed in other areas and secondly re-
searchers need to spend research time at other institutions than 
their own in order to widen their perspective and gain compe-
tence.2 A basic assumption in this context, accordingly, could be 
that one solution with respect to ‘legitimatization’ of interdisci-
plinary research and IMER is to cross the intellectual boundaries 
but as Palmer also states what blocks this development is that 
“little has been done on a conscious level to educate scientists to 
be interdisciplinary” (Palmer 1999:248).
 It is vital to mention that the general claim is that interdisci-
plinary research is conducted when a) the aim is to address 
broad issues b) to answer complex questions and c) “to solve 

2  www.ling.gu.se/~jens/debate/tvarvenskap.html
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problems that are beyond the scope of any one discipline” 
(Thompson Klein 1990:11). Interdisciplinary research is often 
viewed as both enriching but confusing as well. This contrasting 
view depends on the fact that the term is used with no clear defi-
nition and researchers from distinct disciplines use the terms 
somewhat differently. Interdisciplinary stands for a “lost whole-
ness” and at the same time it epitomizes unified science, synthe-
sis, modern discourse and the integration of knowledge (Thomp-
son Klein 1990:12,19). Given this context, as IMER researchers 
we can ask ourselves: can IMER stand for unified science, syn-
thesis, modern discourse and integration of knowledge? 

Can	we	make	it	without		
the	integration	of	knowledge?	

“Real world problems do not come in disciplinary shaped boxes”. 

(Geoffrey 2003:539)  

Without a doubt social science engages a kind of complexity 
which in a migration context can easily turn to even more com-
plex settings. It means that human beings fundamentally face a 
series of challenges no matter where in the world they live. After 
migration, besides these fundamental challenges immigrants face 
new challenges. My research aimed to shed light on how these 
new challenges influence the course of language learning and 
communicative competence. Therefore, with a starting point in 
learners’ social positions connected to society, to diaspora, to 
pedagogy, to cultural, social and translational dimensions in a 
multicultural society, my study could hardly have its approach 
towards a single discipline. Language learning and communica-
tive ability belong to the disciplines of language science, pedago-
gy and linguistics. Social positioning originates from sociology, 
diaspora from migration studies and sociology, cultural issues 
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from ethnology, and multiculturalism from migration and social 
studies. My intention from the beginning was not to declare that 
my research was an interdisciplinary research but clearly I real-
ised that it involved and needed an integration of knowledge. It 
was never significant to identify the dissertation as a black or 
white cat but a cat in need for crossing ideas, concepts and stand-
points. 
 The idea of understanding knowledge construction in terms 
of what a specific study needs in order to be fruitful instead of 
being ‘fanatical about disciplines’ can be related to the idea of 
knowledge as spread clusters with white spots between. Each of 
these clusters represents a field which under the influence of so-
cial processes sometimes crosses the borders between them. 
What is significant here is that disciplines (all these clusters) have 
dynamic borders changeable over time. What happens in inter-
disciplinary research is more like researchers stepping outside 
and entering these white areas between the clusters, becoming 
interested in other disciplines’ way of defining a problem, using 
theories and methodologies (Sandström et al 2005:9). Relating 
these ideas to my own research, I can claim that as an IMER re-
searcher I was taught to step outside and show interest in all 
these clusters and the space between them. It was a part of my 
academic training in order to explore a specific complexity. As in 
all other research, my research might have indicated some per-
spective that disciplinary research perhaps would explore in oth-
er ways but I strongly doubt that both methods do not have their 
strength and weaknesses. 
 Besides defending, in this case, my choice of an interdiscipli-
nary approach I refer to Westin who states that IMER is needed 
because the established disciplines within the social fields have 
not provided relevant knowledge about IMER, globalization 
and transnationalism (Westin 2009:24). Connections, collabora-
tion and to stimulate other areas should be the strength of inter-
disciplinary studies (Harding 2002:5). An exploration of how 
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different disciplines can be brought together when a research 
project or study demands it should be superior compared with 
which discipline should be given more power and status (Salter 
& Hearn 1997: 11). 

who	is	an	IMER	researcher?		

One can no longer go to the library and walk along the shelves 

and see everything needed for the week. (Palmer 1999: 249)

Research within the field of IMER requires not only knowledge 
about the dynamics of social science in a global context but also 
knowledge concerning old knowledge, new knowledge and the 
kind of knowledge we expect will be critical in the future. That is 
why in such a research area as Palmer pinpoints, researchers 
need to detect and utilize connections that other scholars from 
other research areas have established (Palmer 1999:250). It 
might seem demanding but researchers within the interdiscipli-
nary areas need to see a challenging wholeness and detailed con-
nections. 

There is an understanding among the researchers that scientists 

and engineers need to know more than in the past if they wish to 

succeed in hybrid research areas. A theoretical physicist explained 

that it is no longer enough to know how to “find the engineering 

solution for the piston”. One must understand the problems at all 

levels of its life cycle, from the “design elements of the engine to 

business and marketing”. (Palmer 1999:248) 

“To become oriented in new intellectual communities” and to 
move out of ones own core “and cross into new knowledge do-
mains” is actually nothing new in various research societies to-
day. Conducting interdisciplinary research means having a smat-
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tering of knowledge but dealing with complex issues. Conduct-
ing this kind of research might lead to facing terminology that is 
unfamiliar and hard to comprehend which makes it necessary to 
establish contact and receive help from outside. (Palmer 
1999:249) 
 As an IMER researcher, as I see it, having contact with other 
faculties is more than necessary. Central to the analysis of the 
data collected during the research period are the challenges re-
lated to being able to make an interpretation anchored in disci-
plines but understood within the field of IMER. I attended three 
PhD courses at the Departments of Sociology and Ethnology at 
the University of Lund which helped me to understand the ‘or-
thodoxy’ of some concepts and its deep meaning for the develop-
ment of wholeness and parts in my own research.  Micro under-
standing of other disciplines, in other words, perhaps should not 
be the main purpose of an IMER researcher but an understand-
ing of what makes research reach a meaningful purpose. How-
ever, this kind of reasoning has been criticized by some other 
scholars. In the book Högskolans lågvattensmärken the Editor S. 
O. Hansson emphasises that a researcher using other knowledge 
from other disciplines without being competent cannot be called 
an interdisciplinary researcher (Sandström et al 2005:19). Here 
the academic identity plays an extremely central role which 
means that without having direct affiliation in one discipline one 
should never claim opinions. The academic identity and the dis-
ciplinary affinity is the ground of researchers’ self-understanding 
(Sandström et al 2005:20). Against this background, one ques-
tion remains: who is an IMER researcher? Who can claim the 
identity of an IMER researcher? Mulinari asks the same question 
and states:

Men å andra sidan vem är en IMER forskare? Eller rättare sagt 

vem definierar sig som en IMER forskare? Inte de nationalekono-

mer som hävdar att de kan räkna ut kostnader för invandring och 
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inte heller de (få) etnologer som talar om en svensk mentalitet. De 

vill gärna befinna sig inom ramen for sina egna discipliner. Det 

finns en rad spännande miljöer som bedriver forskning om etnic-

itet, rasism och migration men de flesta forskare inom dessa 

miljöer skulle definiera sig inom ramen for deras disciplingränser 

så som religionsvetare, sociolog, litteraturvetare eller statsvetare. 

De skulle hävda att vad som kännetecknar deras arbete är att de 

med andra forskare delar ett intresse för kopplingen mellan den 

analytiska kategorin etnicitet och globala processer. Det är myck-

et möjligt att de använder sig av ett antal namn for att definiera sig 

själva och andra såsom marxister, poststrukturalister, postmoder-

na, postkoloniala, feministiska, queer men sällan IMER forskare. 

(Mulinari 2009:33)

Hedlund gives another definition of being an IMER researcher 
which identifies an IMER researcher as a researcher with large 
qualitative research with substantial use of theories. Data collec-
tion in certain cases is insignificant and IMER researchers’ stud-
ies hardly lead to greater research. In addition, it is difficult to 
know if the knowledge constructed within IMER research is val-
id outside its specific context (Hedlund 2009:53). To be an IM-
ER researcher and researching within the field of IMER is not 
the same thing. The former refers to a group of researchers who 
define themselves as IMER researchers or are defined by others 
as IMER researchers while the latter involves researchers who 
become involved with issues which ‘happen’ to be located within 
the area of migration, international relations, integration and so 
on. The latter group does not desire to limit themselves to a cer-
tain group (Gustafson & Jonsson 2009:69). 
 It seems that IMER, as all other young institutes and disci-
plines, does not symbolise tradition and status. So the classic 
view of good knowledge is still mediated and perceived as it has 
been presented during centuries. Alsmark remarks on a fact that 
actually has huge impact with regard to determining what is 
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good and what is bad in the eye of the academia. The scientific 
importance and quality of academic work often occurs by a 
quick reading of summary and bibliography. The right names 
and ‘heavy theories’ are many times enough for judging a study 
as interesting (Alsmark 2009:101). 

Och ett råd jag skulle vilja ge till alla yngre IMER-forskare, och 

mig själv om jag kunde leva om mitt liv är. Fega inte for mycket! 

Mer av hallå där, stopp ett tag! Mindre av halleluja inför valda 

husgudar. Kejsaren, vare sig han heter Bourdieu eller Butler, Miles 

eller Marx (oj, det var länge sedan) är inte alltid påklädd. (Als-

mark 2009:100) 

Concluding	remarks	
Where you have the least in common you learn the most because 
you are stretching yourself more. (Palmer 1999:251)
 The main focus of this chapter has been to understand that 
“the Global Age can be understood as an Age of Interdiscipline, 
as complex global problems increasingly require interdiscipli-
nary approaches (LaFever 2008:19). Meanwhile, as many re-
searchers agree that interdisciplinary research is a creative and 
collaborative method in the age of globalisation, several ques-
tions remain unrequited. 
 The first question is how we can develop comprehensive re-
search to investigate the role of interdisciplinary research espe-
cially in Sweden, as well as the need for a joined determined sci-
entific research society with the ambition to structure the field 
from a theoretical and methodological point of view. As men-
tioned in the chapter another area of development engrosses an 
extensive collaboration between the disciplines and creating the 
opportunity for researchers from different disciplines to work 
across the disciplinary boarders at different faculties.
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 The second and perhaps most significant question is how to 
convince people of the crucial role of IMER in these contempo-
rary times when complex issues related to migration cannot be 
problematized within one single discipline. The final challenge 
lies in an understanding which distinguishes IMER as an inter-
disciplinary approach which should be treated beyond the aca-
demic hierarchy. IMER and interdisciplinary research should 
perhaps be seen for what they accomplish – it means that the 
central point is not if IMER is a black or white cat but the fact 
that it can catch rats. 

Rapportens undersökningar och slutsatser leder fram till en prag-

matisk hållning om frågan om tvärvetenskap. Om Katten är svart 

eller vit spelar ingen roll, huvudsaken är att den fångar råttor. 

(Sandström et al 2005: 8) 

Finally, in answering the question does IMER need to stretch it-
self, the answer is: definitely. IMER, in order to gain a trustwor-
thy national and an international position, needs researchers to 
take IMER to the other parts of the world and take other parts of 
the world to IMER in Sweden. Given this context, an interna-
tionalisation of ‘Swedish IMER’ can help IMER to stand for uni-
fied science and integration of knowledge or, in other words, 
take the position as an authentic interdisciplinary field.  
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5 .	
IMER	I	pRAKTIKEn	II	
	
pERsOnlIgA	REFlEKTIOnER	
OM	TEORI	OCh	pRAKTIK	I	ETT	
IMER-pERspEKTIv

Jenny Malmsten

studietiden
IMER i praktiken är ett projektarbete jag skrev tillsammans med 
fyra kursare då vi gick B-nivån på IMER (Amidou, Andersson, 
Ericsson, Herou & Malmsten 1998c). Det handlade om hur ar-
betet med IMER-frågor praktiskt kan gå till och vi tyckte själva 
att vi var banbrytande då vi begav oss till några skolklasser i 
Klippans kommun och gjorde antirasistiska övningar med barn. 
Teorikapitlet bestod av litteratur om rasism och påverkansarbe-
te. Arbetet redovisades dels genom en skriftlig uppsats, dels ge-
nom en film som vi spelat in då vi träffade barnen. Förberedel-
serna inför mötet med skolklasserna var minutiösa. Vi hade övat 
på olika scenarier och förberett oss mentalt på allt från moltysta 
elever till total kalabalik. Till vår stora förvåning lyckades vi ge-
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nomföra övningarna utan några större avvikelser från uppläg-
get. Höjdpunkten för oss i projektgruppen kom då vi gjorde ett 
rollspel med eleverna. En liten, spenslig och blyg kille fick en 
auktorativ roll som lärare och ”läxade upp” de elever som spela-
de rasistiska mobbare. Det var som ett kvitto för oss. Vi hade 
faktiskt gjort det, vi hade åkt ut i ”verkligheten” och omsatt våra 
teoretiska kunskaper i praktiska övningar. Vi var de sanna ime-
ranterna, de som skulle förändra världen och skapa det antirasis-
tiska samhället. Vi var IMER i praktiken!
 Då jag blev ombedd att skriva ett kapitel i denna festbok var 
min spontana tanke att jag vill skriva om kopplingen mellan teo-
ri och praktik. Så här i efterhand kan jag se att detta gått som en 
röd tråd genom mina studier, doktorandtiden och nu även i mitt 
yrkesliv. Det är också något som engagerar de flesta studenter – 
vad blir jag på den här utbildningen? Vad kan jag ha för nytta av 
mina IMER-kunskaper på arbetsmarknaden? Att jag för lite mer 
än tio år sedan sökte mig till IMER var mer eller mindre en 
slump. Efter ett par års studier vid Lunds universitet, där jag 
bland annat läste antropologi, var jag nyfiken på den nyöppnade 
högskolan i Malmö. Det tog mig inte lång tid att inse att IMER 
var ämnet jag letat efter under några års planlösa fristående kur-
ser i Lund. Studierna i antropologi hade alltid känts något ab-
strakta, de handlade om ”andra” människor långt borta. Genom 
antropologin fick jag höra talas om górale, bönderna vid Tatra-
bergen i södra Polen (Ekströmer 1991), ”det harmlösa folket”, 
bushmänniskorna i Kalaharis öken i Botswana (Marshall Tho-
mas 1958/1989) och Ndembufolket i Zambia (Turner 1967 
hämtat ur Keesing 1981). Antropologin öppnade mina ögon för 
världen utanför Sverige, men jag befann mig i milleniumskiftets 
Malmö. Det var den verklighet som fanns omkring mig som jag 
ville veta mer om och lära mig analysera.
 På IMER fanns en framåtanda och ett engagemang som till-
talade mig och IMER befann sig i brytpunkten mellan att vara en 
utbildning och ett ideologiskt intresse (för en vidare diskussion 
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om detta, se Caroline Ljungbergs kapitel IMER – vetenskap eller 
ideologi?). Efter en termin hade jag bestämt mig för att fortsätta 
– IMER skulle bli mitt huvudämne! Då hade jag redan hunnit 
skriva två projektarbeten med tidigare nämnda projektgrupp 
och det som inspirerade mig var att dessa arbeten handlade om 
här och nu. I vårt första arbete, Skolkar mångkulturalismen från 
skolan? – En studie av gymnasieelevers uppfattning om mång-
kulturalism, analyserade vi attityder i en skolklass (Amidou et al. 
1998a). I det andra, Gränsöverskridande – en analys av två 
svenska ungdomsfilmer, gjorde vi analyser av två ungdomsfilmer 
som handlade om kärlek över etniska gränser (Amidou et al. 
1998b). I den sistnämnda fick vi nytta av Turners studie av 
Ndembufolket och vi använde oss av hans färganalys. Den går i 
korthet ut på att färgerna svart, rött och vitt universellt är sym-
boliskt laddade (Turner 1967 hämtat ur Keesing 1981) vilket vi 
applicerade på färgsymboliken i filmen. Trots detta exotiska in-
slag var vi på hemmaplan. Vad kan bli mer ”här och nu” än en 
attitydundersökning i en skola och en filmanalys? IMER blev in-
tressant därför att det handlade om mig och min vardag i det 
mångkulturella Malmö. När jag skriver detta och letar i mina 
”IMER-arkiv” hittar jag till och med en hemtenta där jag kom-
menterar att jag tycker om Malmö-perspektivet i undervisning-
en. Så här skrev jag vid den första hemtentamen i IMER 1-20 p:

Någonting som jag har uppskattat i dessa föreläsningar är att de 

grundar sig i studier gjorda i Malmö. Jag är själv uppvuxen i Mal-

mö och planerar att stanna här åtminstone ett tag till. Jag tycker 

att det är viktigt att en viss del av undervisningen är lokalbaserad. 

Det gör att man mycket lättare kan relatera till den aktuella pro-

blematiken och det är alltid intressant att läsa om platser och om-

råden som man känner till och kan besöka. För mig känns det 

mycket mer relevant än att läsa om till exempel Stockholm eller 

Göteborg.
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Det är ju spännande att se att jag efter antropologins nedslag 
bland världens olika kulturer tyckte att det var trevligt att befin-
na mig på hemmaplan, alltså inte i det fjärran belägna Stock-
holm eller Göteborg. Men det säger ändå någonting om driv-
kraften att koppla teori till vardagen och att söka svar som 
handlar om det omgivande närsamhället.
 Jag sökte mig till den ideella sektorn för att finna den förank-
ring i verkligheten som jag eftersträvade och jag hade turen att 
hamna i Rädda Barnen Rosengårds lokalförening. Vi var en 
grupp på cirka tio-tolv studenter som bland annat arbetade med 
läxläsning på en mångkulturell skola i Lund och med romska 
ungdomar i Rosengård. Den kväll jag för första gången satte min 
fot i Rädda Barnens dåvarande lokaler på Slottsgatan 16, ett 
stenkast från IMER-byggnaden, hade jag ingen aning om hur 
stort inflytande Rädda Barnen skulle komma att få på min tillva-
ro. I lokalföreningen träffade jag likasinnade, vi var unga, idea-
listiska och brann av iver att göra gott. Precis som under projekt-
arbetet i Klippans kommun kände jag att vi var IMER i prakti-
ken trots att jag var den enda imeranten. Som en av de få lokal-
föreningarna i Sverige med unga medlemmar var vi kända inom 
organisationen vilket bidrog till att jag snabbt involverades i 
Rädda Barnens arbete på flera nivåer: jag skickades till Litauen 
som ungdomsrepresentant vid ett forum för Barns rätt kring 
Östersjön, jag blev lokalföreningsordförande, jag var med i en 
arbetsgrupp som tog fram Rädda Barnens handlingsplan mot ra-
sism. IMER-studierna och Rädda Barnen-engagemanget tycktes 
samexistera i en gynnsam symbios. På Rädda Barnen var man 
nyfiken på mina IMER-studier. På IMER var man nyfiken på 
mitt Rädda Barnen-engagemang.
 Viljan att koppla ihop teori och praktik fanns kvar då jag och 
en av mina studiekollegor gemensamt påbörjade arbetet med en 
magisteruppsats. Under arbetet med IMER i praktiken hade vi 
vid några tillfällen besökt Klippans kommun för att genomföra 
våra antirasistiska övningar. Vid den här tiden fanns ett nära 
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samarbete mellan IMER och kommunen. Forskarna Anders och 
Berit Wigerfelt samlade empiri till en studie i Klippan mot bak-
grund av mordet på Gerard Gbeyo. Mordet som hade nazistiska 
förtecken ägde rum 1995 (Wigerfelt & Wigerfelt 2001). Med 
hjälp av vår handledare, Anders Wigerfelt, fick jag och min stu-
diekollega möjlighet att samarbeta med kommunen under arbe-
tet med magisteruppsatsen. Förutom själva studien gjorde vi 
även en rapport om vad ungdomar tycker om att vara unga i 
Klippans kommun. Det sistnämnda ledde till en anställning i 
kommunen under tre veckor. Det var vårt första kvalificerade 
sommarjobb där vi fick nytta av våra universitetsstudier. Genom 
sommarjobbet lyckades vi med något som var angeläget för oss, 
nämligen att under vår studietid få en koppling till den arbets-
marknad vi snart skulle bege oss in på. 
 Arbetet med uppsatsen och rapporten bedrev vi parallellt och 
kopplingen till kommunen gjorde att vi blev extra måna om att 
göra ett bra jobb. Kanske kunde det leda till andra anställningar, 
om inte i Klippan så i någon annan kommun. I rapporten gav vi 
konkreta förslag på hur ungdomar ville att kommunen skulle 
tillgodose deras intressen på ett bättre sätt (men så vitt jag vet 
ledde inga av förslagen till någon förändring i kommunen). I 
uppsatsen, Klämtar klockan för Klippans kommun? – en studie i 
rasism och antirasism (Andersson & Malmsten 2000a), använde 
vi oss av våra kritiskt skolade IMER-analyser och gav vår syn på 
kommunens agerande. Kommuntjänstemännen var måttligt im-
ponerade av detta rubrikval, men som de självständiga studenter 
vi var kompromissade vi inte med så viktiga saker som fyndig 
rubriksättning. Detta var vår chans att göra ett avtryck innan vi 
skulle ge oss ut i arbetslivet på heltid och omsätta våra kunska-
per i den verklighet som så förtvivlat hade mått bättre av lite 
IMER-perspektiv. 
 För min del var IMER-studierna i princip avslutningen på 
mina universitetsstudier och jag minns att jag värnade om att 
hitta ingångar till arbetslivet och att göra mina IMER-studier 
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gångbara på arbetsmarknaden. Jag var med och anordnade 
IMER:s första arbetsmarknadsdagar. Traditionellt är sådana till 
för att arbetsgivare ska presentera sig för studenter och locka till 
sig ny kompetens. Vi gjorde tvärtom. Arbetsgivare bjöds in så att 
vi studenter kunde presentera vad IMER är och vad IMER-stu-
denter har för kompetens. Genom arbetsmarknadsdagen försök-
te vi finna svar på den fråga jag själv ställde mig, och som jag se-
dan under mina år som anställd på Malmö högskola så många 
gånger hört studenter ställa: Vad blir man egentligen när man lä-
ser IMER?

doktorandåren
Doktorand skulle jag i alla fall inte bli men förutom det var jag 
ganska öppen för förslag. När examen väl var klar fick jag och 
min uppsatskollega en förfrågan om att skriva en artikel om 
uppsatsarbetet till Malmö högskolas tidskrift som hade ett tema-
nummer om tredje uppgiften, högskolans uppdrag att samverka 
med det omgivande samhället. Så här i efterhand känns det ju in-
te som en slump att tidskriften heter Praktik & Teori och än min-
dre att vår artikel heter I Klippan lärde vi oss varva teori och 
praktik (Andersson & Malmsten 2000b). Den är full av påståen-
den om vikten av att som student ha kopplingar till verkligheten:

Det finns en risk med att studenter spenderar mycket tid med läro-

böcker och lite tid med att omsätta sina kunskaper i praktiken. 

[…] Vi menar att det är viktigt att studenter får en påtaglig verk-

lighetsförankring i sina studier för att lära sig att omsätta teoretis-

ka kunskaper till ’verkligheten’. […] Vår erfarenhet säger oss att vi 

och många av våra studiekamrater har sommarjobbat med områ-

den som inte alls hör till studierna, till exempel inom vården eller 

som personliga assistenter. (Andersson & Malmsten 2000b:8)
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Den där sista meningen är extra rolig eftersom jag nu jobbar på 
Avdelningen Vård och omsorg i Malmö stad, och verkligen hade 
mått bra av att ha några somrar inom hemtjänsten bakom mig. 
Idag ser jag det bredare. IMER-perspektivet behövs i de flesta 
verksamheter, kommunala såväl som det privata näringslivet och 
den ideella sektorn. Därför är erfarenheter från hemtjänst, tele-
marketing eller Amnesty inte fel att ha med i bagaget efter avslu-
tade studier. Det är sådana erfarenheter som gör det lättare att 
förstå kopplingen mellan de teorietiska IMER-perspektiven och 
”verkligheten”. Men som student hade jag en bild av att enbart 
arbeten som uttalat berörde migration, som mångfaldskonsulent 
eller SFI-lärare, kunde ge den arbetslivserfarenhet inom min bli-
vande yrkeskarriär som jag eftersträvade.
 Examen följdes av en sexmånaders halvtidsanställning på 
IMER som amanuens. Min nya arbetsgivare, Malmö högskola, 
hade den goda smaken att omedelbart ge mig tjänstledigt för att 
åka till Pakistan i två månader med Rädda Barnen. Det är svårt 
att tänka sig nu när Pakistan så gott som dagligen återfinns i me-
dia, men år 2000 fanns det nästan ingen nyhetsrapportering där-
ifrån. Under de 4-5 månader som förflöt från det att jag fick be-
sked om praktikplatsen tills det var dags för avresa, vill jag min-
nas att det publicerades två kortare tidningsartiklar i Syd-
svenskan. Men jag läste förstås Benazir Bhuttos självbiografi, 
Österns dotter (1989). Därigenom fick jag en bild av det land 
som länge slitits av såväl inre politiska motsättningar som yttre 
stridigheter, landet som hade en kvinnlig premiärminister bara 
tre år efter att Sverige fick sin första kvinnliga partiledare för ett 
riksdagsparti 1986 (för övrigt var detta centerpartisten Karin 
Söder, dåvarande ordförande i Rädda Barnen (Arnö 2009)). Min 
praktikplats ledde mig till områden som turister aldrig kommer 
nära och jag träffade människor som med knappa medel arbeta-
de för barns och ungas välbefinnande. Jag besökte ett fängelse 
där unga förövare förvarades sida vid sida med vuxna förbryta-
re, alldeles bredvid TBC-längan och avdelningen med dödsceller. 
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Jag följde med Rädda Barnens representanter till olika skolor 
och sjukvårdsinrättningar. Rädda Barnen arbetade bland annat 
med att ge barn i fängelse utbildning, att se till att barn med 
funktionsnedsättningar fick en drägligare tillvaro och med flick-
ors och pojkars utbildning. Arbetet bedrevs med hjälp av lokala 
partnerorganisationer som kände lokalsamhället väl och arbeta-
de strategiskt med att påverka nyckelpersoner så som imamer, 
lokala politiska ledare eller poliser. Jag kom hem med en bekräf-
telse på att det rättighetsbaserade arbete Rädda Barnen bedriver 
gör skillnad för barn och unga. Med utgångspunkt i barnkon-
ventionen och övertygelsen om att alla barn har rättigheter kan 
Rädda Barnens arbete förefalla teoretiskt, men nu visste jag att 
det fungerar i praktiken.
 Hemma igen fortsatte jag min projektanställning på IMER. 
Min artikeldebut måste ha gett mersmak för jag sökte trots allt 
till doktorandutbildningen, och väl tillbaka i Sverige hann det 
inte gå många veckor innan jag fick reda på att jag antagits. Efter 
arbetet med magisteruppsatsen hade jag många funderingar 
kring rasism och antirasism, vilket var embryot till det som så 
småningom skulle bli min avhandling. På IMER hade vi studerat 
företeelser som segregation, diskriminering och rasism. Jag var 
någorlunda bevandrad i teorier som handlade om olika former 
av utanförskap och tyckte det var förlösande att läsa antropolo-
gen Philomena Esseds teori om everyday racism, vardagsrasism. 
Den handlar om återkommande rasistiska uttryck som sker ru-
tinartat i vardagen (Essed 1991). Här fanns något som tilltalade 
mig, en förklaring på det jag tyckte mig ha sett i det svenska sam-
hället, men inte riktigt kunnat identifiera eller sätta fingret på 
innan jag påbörjade mina IMER-studier. Men nu när jag hade en 
förklaring till fenomenet, var min frustration stor, var fanns lös-
ningen? Jag saknade perspektivet antirasism i IMER-utbildning-
en. Om vi kan identifiera ett problem, hur försöker vi då åtgärda 
det? Denna problemställning stämde också väl ihop med min 
vilja att söka mig till praktiken för svar – jag påbörjade mitt av-
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handlingsprojekt med fokus på hur antirasistiska aktörer ser på 
rasismproblematiken och agerar för att motverka rasistiska ut-
tryck. Detta gav mig anledning att återknyta kontakten med 
Antirasistiska filmdagar (ARF), en verksamhet jag kommit i 
kontakt med genom Rädda Barnen. ARF blev ett av huvudobjek-
ten i min avhandling och jag intervjuade ett flertal personer som 
i olika egenskaper verkade antirasistiskt inom denna organisa-
tion (Malmsten 2007).
 Samtidigt med detta fortsatte mitt arbete i Rädda Barnen, nu 
som ledamot i den nationella styrelsen. Jag minns de första dok-
torandåren som en ganska jobbig period. Det var bitvis svårt att 
få styr på avhandlingsarbetet och Rädda Barnen var för mig en 
arena där jag fick möjlighet att känna att jag uträttade någonting 
konkret. Men efter några förvirrade inledande år av avhand-
lingsstudier tog doktorerandet fart då jag fick ett utvärderings-
uppdrag kopplat till Allmänna Arvsfonden. Uppdraget gick ut på 
att göra en övergripande utvärdering av Arm i arm – 4:e initiati-
vet, en regeringsinitierad satsning på ungdomsarbete mot rasism, 
främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering (Malmsten 
2003). Intervjumaterialet till utvärderingen fick jag också an-
vända i avhandlingen och plötsligt tog doktorerandet en ny 
vändning då det empiriska underlaget mer än fördubblades. Jag 
arbetade parallellt med utvärdering och avhandling och till-
bringade min tid med att besöka antirasistiska verksamheter 
som genom olika metoder verkade för att betvinga rasistiska ut-
tryck. Mina teoretiska utgångspunkter fick en än mer praktisk 
förankring. Jag började tydligare se kopplingen mellan de teorier 
om antirasism jag under ett par års tid beforskat och det antira-
sistiska arbete som bedrevs av föreningar runt om i Sverige. Jag 
stärktes i min uppfattning att teori och praktik måste berika var-
andra och i avhandlingen visade jag hur antirasistiska aktörer 
söker teoretisk kunskap om rasism och därtill relaterad proble-
matik för att kunna bedriva sin antirasistiska praktik. De antira-
sistiska aktörerna betonar också vikten av att förankra teoretis-
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ka kunskaper internt inom organisationen och hos de individer 
som arbetar antirasistiskt. Detta, menar de, är en trovärdighets-
fråga (Malmsten 2007).
 Denna slutsats hämtad från avhandlingens empiri samman-
fattar egentligen mitt eget sökande efter kopplingen mellan teori 
och praktik – det handlar om trovärdighet. Att kunna få använd-
ning för IMER-teorierna i praktiken är en förutsättning för att 
de ska göra nytta. Mitt engagemang i Rädda Barnen och mitt av-
handlingstema som grundar sig i frågan ”hur gör man?” handlar 
innerst inne för mig om att vara trovärdig i min yrkesroll. Att jag 
beslutade mig för att doktorera berodde på att IMER befann sig 
i skärningspunkten mellan att vara en utbildning och ett ideolo-
giskt intresse och det passade mig. Här fanns utrymme för att få 
utlopp inte bara för teoretiserande utan även för ett aktivt enga-
gemang. Jag har inte varit ensam på IMER om att försöka förena 
praktiskt arbete med en teoretisk förankring. En av mina dokto-
randkollegor, Anna Lundberg, kombinerade doktorandstudier-
na med ett engagemang i Röda Korset och har sedermera genom 
ett samverkansprojekt mellan BRIS (Barnens rätt i samhället) 
och Malmö högskola forskat om barnets bästa i asylprocessen. 
Hennes kapitelbidrag handlar om just detta, hur forskare kan gå 
in i en aktiv roll i praktiken genom aktionsforskning (se Lund-
bergs kapitel Kritisk-utopisk aktionsforskning). För min del re-
sulterade doktorandstudierna i en avhandling som för mig på ett 
personligt plan förenade teoretiserande med engagemang. Den 
föreningsdrivna antirasismen i Sverige – antirasism i rörelse fär-
digställdes hösten 2007. Då hade jag precis påbörjat en anställ-
ning på Forsknings- och utvecklingsenheten i Malmö stad.

Arbetslivet
När avhandlingsarbetet närmade sig slutet hade jag föresatt mig 
att lämna högskolan, eftersom det var den enda arbetsplats jag 
befunnit mig på i mitt vuxna liv och dessutom några år som stu-
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dent. Genom en kollega fick jag höra talas om en tjänst på FoU-
enheten i Malmö stad. Forskning och utveckling. Jag visste inte 
ens att det fanns forskning i kommunal regi. En ansökan, en in-
tervju och ett personlighetstest senare var jag anställd i Malmö 
stad på FoU-enheten/Kunskapsverkstaden, numera FoU Malmö. 
På jobbintervjun talade jag mig varm för vikten av koppling mel-
lan teori och praktik. FoU Malmö sorterar under avdelningarna 
Vård och omsorg samt Individ och familj och min tjänst handlar 
om att arbeta med migrationsfrågor kopplat till hälsa, omsorg 
och vård. Jag befinner mig således på en arena som delvis är ny 
för mig då frågor inom hälsoområdet inte är något jag tidigare 
ägnat mig åt och FoU-verksamheten har nära kopplingar till so-
cialt arbete. Jag var inte den enda som nyanställdes, två personer 
började samtidigt och ytterligare några tillkom året därefter då 
enheten expanderade ytterligare.
 Som FoU-koordinatorer är vår uppgift att utgöra ”en länk 
mellan forskning och praktik” och nu är min roll för första 
gången uttalat att befinna mig precis i denna skärningspunkt och 
verka för att förena dessa perspektiv. För min del innebär FoU-
arbetet också att införa ett migrationsperspektiv i denna skär-
ningspunkt. Med tanke på att jag under både mina studier och 
doktorandåren pläderat för denna koppling borde jobbet som 
FoU-koordinator falla sig naturligt, men den fråga jag och mina 
nyanställda kollegor funderade över var, och är fortfarande, vad 
innebär detta egentligen? Hur bedrivs ett framgångsrikt FoU-ar-
bete i en kommunal kontext? Vad är ett framgångsrikt FoU-ar-
bete? Det mäts inte i antal publikationer, beviljade forsknings-
medel eller antagna studenter. Ulf Hyvönen, forskningschef vid 
Umeå socialtjänst och Utvecklings- och fältforskningsenheten 
(UFFE), konstaterar att det finns ett antal honnörsord som an-
vänds inom FoU-miljöer: närhet till verksamheter, en betoning 
på den erfarenhetsbaserade kunskapen och att forskning bedrivs 
med praktiker. Det finns dock ingen vedertagen definition av 
innebörden i FoU-arbete (Hyvönen 2009:78). Mot denna bak-
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grund står det klart varför jag och mina nya kollegor uppenbart 
inte är de första som ställt oss dessa frågor. I antologin Gott & 
blandat – Om FoU-miljöer i kommuner, landsting och regioner 
(Tydén 2009) diskuteras frågeställningar likt dessa av flertalet 
skribenter och i Kaj Håkanssons Praktikerkunskap i teorin och 
praktiken (2005) finns en liknande frågeställning redan i bokens 
baksidestext:

Akademisk forskning eller forskning om socialt arbete som initie-

ras av olika myndigheter sägs ibland antingen alltför teoretisk el-

ler för inriktad på ”utfall” utan hänsyn till komplexiteten i den 

konkreta verksamheten. FoU-verksamheten vill råda bot på detta 

genom forskning utifrån praktikerns behov och perspektiv. Men 

vad betyder detta lovvärda syfte i praktiken? Finns det en risk att 

det skapas en falsk och ofruktbar motsättning mellan praktiker-

kunskap och ”akademisk” kunskap? (Håkansson 2005)

Håkanssons fråga är hämtad från en publikation av FoU Skåne, 
kommunförbundet Skånes motsvarighet till FoU Malmö. Publi-
kationen syftar till att vara ”ett diskussionsunderlag kring forsk-
ningens och forskarens roll i FoU-verksamheten”. I denna disku-
terar Håkansson bland annat det akademiska i relation till det 
praktiknära och resonerar kring det han uppfattar som FoU Skå-
nes etos. Detta etos handlar om ett arbete nära praktiken som 
värjer sig för alltför distanserade abstraktioner. Det sistnämnda 
liknar han vid det akademiska sättet att skapa och förmedla 
kunskap. Dessa distanserade abstraktioner beskrivs ibland som 
motsatsen till det praktiknära, ofta i negativ bemärkelse. Den 
akademiska ståndpunkten förknippas emellanåt med en okäns-
lig kritik av det sociala arbetets praktik. Resonemanget belyser 
således den konflikt som emellanåt finns mellan det akademiska 
och praktiknära. Håkansson fortsätter sitt resonemang med att 
konstatera att denna konflikt gjort att det funnits en tendens hos 
FoU Skåne att inte uppmuntra alltför långtgående teoretiseran-
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de, eftersom detta sammankopplas med en frånvändhet gente-
mot praktiken. Istället finns det i FoU-arbetet en ambition att 
överbrygga dessa skilda världar genom aktiviteter som samman-
för forskare med praktiker (Håkansson 2005:16f). Även Karen 
Lagercrantz, chef för FoU Skåne, beskriver att utgångspunkten 
för verksamheten är ”att skapa fruktbara möten mellan forskare 
och praktiker på arenor utanför det akademiska rummet” (La-
gercrantz 2009:52). Att överbrygga klyftan mellan teori och 
praktik återkommer i flera beskrivningar av FoU-miljöer och 
Thomas Tydén, professor i pedagogik och chef för Dalarnas 
forskningsråd, beskriver brännpunkten i FoU-verksamhet på 
följande sätt:

Dalarnas forskningsråd har som uppgift att verka i gränslandet 

mellan forskning och praktik och att verka i detta landskap krä-

ver mycket speciella och även svåra arbetsmetoder. Ett av de vikti-

gaste verktygen i det arbetet är samtalet, ett samtal som ständigt 

måste föras med de personer som är våra uppdragsgivare. […] Det 

gäller att finna frågeställningar som är relevanta för praktiken 

men som också är vetenskapligt relevanta. (Tydén 2009:26)

Resonemangen känner jag väl igen från de diskussioner vi fört 
på FoU Malmö om dess roll. Det finns en uttalad ambition att 
verka för att forskningsresultat når ut till anställda i verksamhe-
ter i Malmö stad. Samtidigt finns en oro för att FoU-arbetet ska 
bli alltför teoretiskt och därigenom alienera praktiker, att forsk-
ningsfrågorna ska vara mer relevanta för forskare än för prakti-
ker. Jag förstår detta resonemang men samtidigt gör det mig en 
aning frustrerad: går det att bedriva barnrättsarbete i Pakistans 
landsbygd borde det gå att sprida forskningsresultat bland per-
sonal i Malmö stad utan att befästa en reell eller imaginär klyfta 
mellan teorin och praktiken. Frågan är om det finns en uttalad 
klyfta mellan forskning och praktik? En del menar att denna far-
håga är överdriven, andra menar att konkreta exempel visar på 
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detta. Lagercrantz berättar om ett möte med en grupp socialar-
betare hon träffade i mitten av 90-talet och att under mötet:

…slogs jag av att det fanns en upprördhet, för att inte säga miss-

tro, mot den forskning inom socialt arbete som bedrevs vid den ti-

den. Kritiken handlade om att utifrån kommande forskare en kort 

period kunde gästa organisationen, dra sig tillbaka och återkom-

ma med en rapport som konstaterade att allt måste ändras. Det 

man menade från socialsekreterarnas sida var att forskarna inte 

till fullo förstod komplexiteten i socialt arbete – det var en profes-

sion vars kunskap i mångt och mycket kunde betraktas som tyst 

och dold. (Lagercrantz 2009:52)

Denna erfarenhet hade Lagercrantz med sig då FoU Skåne bilda-
des. Även om klyftan mellan forskning och praktik inte behöver 
vara så drastisk som den beskrivs ovan känns resonemanget igen 
och får illustrera hur glappet kan uppfattas. Det får mig att fun-
dera vidare över om det i detta sammanhang går att dra parallel-
ler till arbetet i Rädda Barnen? Vad det är som gör att Rädda 
Barnen lyckas bedriva barnrättsarbete i delar av världen där ut-
bildningsnivån är låg och arbetet för mänskliga rättigheter gene-
rellt är lågprioriterat? Borde inte klyftorna i denna kontext vara 
ännu större? Jag tror det handlar om Rädda Barnens förhåll-
ningssätt, huvuddelen av det internationella programarbetet be-
drivs i samverkan med aktörer från det lokala civilsamhället. Att 
detta är en av Rädda Barnens framgångsfaktorer framkommer 
också i en nyligen genomförd utvärdering (Catalysts for Change 
2009). På ett likartat sätt handlar FoU-arbete om att verka, inte 
gentemot, utan i samverkan med praktiken. Det är då jag uppfat-
tar att FoU-arbetet får mest genomslagskraft. Liknande slutsat-
ser återfinns också i ovan nämnda forskares beskrivningar av 
FoU-arbete (se Hyvönen 2009, Håkansson 2005, Lagercrantz 
2009 och Tydén 2009).
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 I denna samverkande anda menar Lagercrantz att det finns 
åtminstone tre olika rollfördelningar som kan uppstå mellan 
forskare och praktiker i FoU-arbetet: (1) forskaren genomför ett 
uppdrag åt eller för praktiker, (2) forskare och praktiker arbetar 
tillsammans eller (3) forskaren har en stödjande roll gentemot 
praktiker (Lagercrantz 2009:55). Alla dessa roller känner jag 
igen från arbetet på FoU Malmö. Vi genomför verksamhetsnära 
studier åt eller på uppdrag av praktiken. Ett arbetssätt där fors-
kare och praktiker samverkar är forskningscirklar. I dessa ges 
praktiker möjlighet att diskutera frågeställningar som är rele-
vanta utifrån deras profession, i samarbete med en forskare som 
kan koppla till forskningsrön. Tillsammans med en kollega ge-
nomförde jag en sådan cirkel med yrkesverksamma inom uppsö-
kande arbete gentemot hemlösa. Resultatet blev, förutom ett dy-
namiskt diskussionsforum, en metodhandbok för andra uppsö-
kare. Cirkeldeltagarna skrev olika kapitel med handledningsstöd 
av cirkelledarna och därefter sammanställdes materialet till en 
gemensam rapport, Det uppsökande arbetet – vad är det, hur gör 
vi? (Malmsten 2009). Ett exempel på forskarens stödjande roll 
är arbetet med så kallade FoU-trainees som syftar till att anställ-
da inom vård och omsorg under ett halvårs tid frikopplas en dag 
i veckan från sin ordinarie arbetsplats för att komma till FoU 
Malmö och arbeta med en uppsats. Med hjälp av handledning 
från FoU-koordinatorerna får traineen hjälp att söka informa-
tion och sedan skriva om ett ämne som är relaterat till dennes yr-
kesroll. Uppsatsen distribueras sedan i relevanta verksamheter i 
Malmö stad. På detta sätt har vård och omsorgspersonal fått 
möjlighet att lära sig mer och sprida kunskap om till exempel 
språkhinder i sjukvården (Torrillas 2009), kundval inom äldre-
omsorgen (Hansson 2008) och flerspråkig hemtjänst (Hedlund 
2007). Dessa FoU-aktiviteter är exempel på när forskning möter 
praktik och anställda i Malmö stad bidrar med erfarenheter som 
tas tillvara och fördjupas i samspel med forskare.
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 Migrationsperspektivet i mitt arbete kommer in i det som är 
mitt huvudsakliga uppdrag på FoU Malmö, att för Malmö stads 
räkning driva forskningssamarbetet Migrationens Utmaningar 
inom hälsa, omsorg och vård tillsammans med Malmö högskola 
och Region Skåne. I forskningssamarbetet finns en tydlig ambi-
tion att förena teorin (Malmö högskola) med praktiken (Malmö 
stad och Region Skåne). I ett försök att identifiera kopplingar 
däremellan anordnades därför tre så kallade dialogseminarier 
riktade till anställda inom framför allt vård och omsorg i Malmö 
stad och anställda i Region Skåne. De inbjöds att komma med 
förslag på områden och frågeställningar som de har behov av 
mer forskning kring för att utvecklas i sina yrkesroller. Huvudte-
mat var migration kopplat till hälsa, omsorg eller vård. Antalet 
deltagare var blygsamt, cirka 15-20 personer per seminarium. 
Vid seminarierna framkom dock flera spännande uppslag på 
forskningsområden som praktiker har behov av mer kunskap 
om: Vad händer i migrationsprocessen? Hur påverkas hälsan av 
en migrationsprocess? Går det att finna metoder för att öka kul-
turkompetensen bland personal? Förslagen har därefter varit 
vägledande inom Migrationens Utmaningar så till vida att vid 
utlysning av forskningsmedel prioriteras ansökningar som berör 
områden som personal i Malmö stad och Region Skåne efterfrå-
gar. Förhoppningen är att det i ett senare skede ska göra forsk-
ningsresultaten intressanta för anställda i dessa verksamheter.
 Migrationens Utmaningar har tillkommit för att svara på nya 
behov i samhället, behovet av fördjupade kunskaper om migra-
tionsfrågor i relation till hälsa, omsorg och vård. I Malmö stads 
och Region Skånes verksamheter efterfrågas detta och migration 
var tidigt ett av de profilområden som Malmö högskola arbetade 
med. Intresset för ämnesområdet finns således både hos prakti-
ker och teoretiker. Malmö är en stad som präglas av mångfald. 
37 procent av befolkningen har utländsk bakgrund, det vill säga 
är födda i utlandet eller har två utlandsfödda föräldrar. I stadsde-
len Rosengård är 60 procent av befolkningen född utomlands. 
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Totalt finns 174 nationaliteter representerade i Malmö (Malmö-
bor med utländsk bakgrund 2008). Detta är faktorer som påver-
kar hela det kommunpolitiska klimatet men också de policys och 
riktlinjer som styr anställda i Malmö stad. Retoriken kring mig-
ration är positiv och det mångkulturella Malmö präglar varda-
gen för många inom organisationen. I det dokument som fast-
ställer värdegrunden i Malmö stad står det under rubriken Kul-
turell mångfald att:

Malmö stad vill ta tillvara den kunskap och de erfarenheter som 

finns hos Malmös invandrare och andra människor med invand-

rarbakgrund. Vi vill att Malmös befolkningssammansättning i 

större utsträckning återspeglas i den kommunala organisationen. 

En sådan utveckling kommer att främja god service och förnyelse 

i verksamheten. Det är viktigt att vår verksamhet har kunskap om 

andra kulturer, förståelse och respekt för kulturella olikheter, 

språkkompetens och erfarenhet av andra samhällsförhållanden 

än våra egna. (Värdegrund för arbete och relationer i Malmö stad)

Den kulturella och etniska mångfalden är således något som be-
skrivs i positiva ordalag och något som är eftersträvansvärt. Frå-
gan är dock vilket genomslag etnicitetsaspekter har bland an-
ställda? Generellt kan jag inte besvara detta men ovan nämnda 
Dialogseminarier inom Migrationens Utmaningar lämnade mig 
med några funderingar. Seminarierna riktades till de uppskatt-
ningsvis 6 000 personer som är anstälda inom Vård och omsorg i 
Malmö stad, samt de 32  000 anställda som arbetar i Region 
Skåne (Region Skåne 2009). Totalt kom cirka 50 personer. Det 
finns förstås många förklaringar till detta och jag förväntade mig 
givetvis inte heller att tusentals anställda skulle anmäla sig. Det 
intressanta är dock, att då jag i olika sammanhang deltar i aktivi-
teter i Malmö stad som behandlar migrationsfrågor träffar jag 
flera av just dessa 50 personer och ytterligare en handfull med 
detta intresseområde. Ibland får jag intrycket av att IMER-per-
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spektivet trots mångfaldsretoriken gällande etnicitet är en speci-
alfråga som endast en del anställda har ett specialintresse av.
 Visar det på ett ointresse för migrationsfrågor? Nej, det vill 
jag inte påstå. Engagemanget finns bland anställda i Malmö 
stad, men inte alltid för att delta i speciella mångfaldsaktiviteter. 
Istället framkommer intresset då konkreta arbetsrelaterade frå-
gor knyts till mångfaldsperspektivet. För en del är det mångkul-
turella samhället en självklarhet. Inom vård och omsorg har 
många anställda utländsk bakgrund och erfarenheter av andra 
kulturer än den svenska. Men för en del innebär det mångkultu-
rella samhället en utmaning. Det som efterfrågas i Malmö stads 
verksamheter är verktyg för att arbeta med migrationsrelaterade 
svårigheter. Här har FoU en roll att fylla, för i den reguljära 
forskningen brister det emellanåt då det kommer till att ge hand-
fasta råd. Kanske kan denna brist förklaras med universitetens 
och FoU-enheternas olika uppdrag. Lennart Nygren, professor i 
socialt arbete, formulerar det som att ”medan universiteten sva-
rar för kunskapsproduktion i allmänhet så är FoU-verksamhe-
ternas uppgift att svara för kunskapsproduktion i verksamhet” 
(Nygren 2009:132). Denna skillnad i uppdrag kommer till sin 
spets då det gäller att svara på en fråga som jag träffat på i olika 
varianter sedan jag började arbeta i Malmö stad: Hur är Dom, 
invandrarna? Oftast ställs frågan med en underförstådd ytterli-
gare betydelse: Hur är Dom, muslimerna? Detta är frågor som 
forskare gärna problematiserar, i bemärkelsen visar på det orim-
liga i att besvara frågeställningar likt dessa. Detta är frågor som 
behöver abstraheras men tyvärr tror jag att forskarsamhället ge-
nom ett sådant förhållningssätt missar den bakomliggande un-
derfrågan. Utifrån ett FoU-perspektiv ser jag det som att det 
kanske snarare är denna som behöver problematiseras.
 Om jag gör mig till uttolkare skulle jag istället vilja formulera 
det på följande sätt: ”Hur kan vi som socialsekreterare/under-
sköterskor/hemsjuksköterskor i våra yrkesroller på bästa sätt 
möta människor med annan etnisk bakgrund än svensk?” Detta 
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tror jag är den bakomliggande frågan och denna finns det ett en-
gagemang för bland personal som jag har träffat. Det handlar 
om att efterfråga verktyg för att hantera den vardagliga prakti-
ken i det mångkulturella samhället. På dialogseminarierna inom 
Migrationens Utmaningar framkom också varianter av detta vil-
ket ledde fram att följande fråga formulerades: går det att finna 
metoder för att öka kulturkompetensen bland personal? Inom 
olika yrkesgrupper i Malmö stad cirkulerar frågeställningen på 
olika sätt och i förlängningen visar den på en osäkerhet i att mö-
ta nya medborgare/målgrupper/brukare/klienter/patienter. Den-
na osäkerhet är något som kan ses som kännetecknande för det 
mångkulturella samhället och kan förklaras genom att männis-
kor i en mångkulturell kontext gör olika tolkningar av kommu-
nikationen i mellanmänskliga situationer (Fransson 2006:9). En 
liknande kommunikativ osäkerhet beskriver IMER-forskaren 
Sophie Hydén att utredande poliser ger uttryck för då de förhör 
brottsoffer med utländsk bakgrund. Hydén visar hur de utre-
dande poliserna skapar strategier och handlingsutrymmen för 
att hantera dessa situationer (jämför Hydéns kapitel Förhör med 
brottsoffer som har utländsk bakgrund). På ett liknande sätt ut-
arbetar också sjuksköterskor strategier i kommunikationen gen-
temot patienter med utländsk bakgrund. Detta visar Carin 
Björngren Cuadra i en studie som finansierats av Migrationens 
Utmaningar och som handlar om sensibilitet, tillit och vårdetik i 
hemsjukvården (Björngren Cuadra 2008). I förlängningen me-
nar jag att frågan om hur invandrarna är, som jag hört bland 
personal i Malmö stad, handlar om viljan att finna verktyg för 
att göra sitt jobb bättre, att möta Malmöbon på bästa sätt. Det 
är denna fråga vi från forskarsamhället kan bli bättre på att be-
möta då vi interagerar med praktiker.
 För mig som FoU-koordinator med inriktning på migration 
är det här utmaningen ligger, att få forskning att möta praktik 
med (konkreta) svar på frågor som kan ge personal verktyg och 
strategier för att hantera sin vardag inom hemsjukvården, hem-



96

tjänsten eller andra serviceverksamheter. Genom FoU-arbetets 
arbetsmetoder med ledord som närhet till praktiken, synliggö-
rande av erfarenhetsbaserad kunskap och samverkan med prak-
tiker, gäller det att tydliggöra vad teorin har att erbjuda. Jag tror 
inte att det görs genom att forskare gör avkall på teoretiserande 
och abstraktioner. Snarare handlar det om att förhålla sig till 
vardagen i Malmö stads olika verksamheter och sätta sig in i vil-
ka frågor som är relevanta ur ett praktikerperspektiv, för att visa 
hur forskning kan ge vägledning i den dagliga praktiken. Teoreti-
serandet är en utgångspunkt för att kunna förstå företeelser på 
ett nytt sätt eller lyfta fram bakomliggande mönster. Forskning 
kan också bidra till att synliggöra kunskap som redan finns i 
praktiken och som många gånger är grunden för teorin. Det sist-
nämnda är viktigt, för det handlar lika mycket om att lyfta det 
motsatta perspektivet, vad praktiken kan ge teorin och hur prak-
tikers erfarenheter kan vara ett stöd i att till exempel finna nya 
relevanta forskningsfrågor.
 Genom mitt arbete i FoU-miljön har jag för egen del behövt 
problematisera och reflektera över vad som innefattas i ett möte 
mellan teori och praktik. Utöver det tillkommer i min yrkesroll 
att införliva ett migrationsperspektiv i detta möte. Som framgår 
av kapiteltiteln är detta en personlig betraktelse. För mig har 
IMER-teorierna blivit konkretiserade genom kontakter med och 
arbete i olika organisationer, allt från Klippans kommun till 
Rädda Barnens verksamhet. Som student och till viss del även 
som doktorand handlade kopplingen mellan teori och praktik 
för mig mest om att få lov att använda mina IMER-kunskaper 
”på riktigt”, antingen på en arbetsplats eller i Rädda Barnen. I 
min nuvarande yrkesroll har jag omvärderat eller snarare ut-
vecklat min bild av vad denna koppling innebär, och jag strävar 
efter att finna metoder för att på ett fruktbart sätt sammanföra 
teori och praktik inom migrationsfrågor och hälsa. När jag idag 
får frågor som handlar om hur en muslimsk klient vill bli bemött 
inom vården svarar jag sällan med enbart en teoretisk problema-
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tisering. Jag försöker vara mer konkret och ge ett verktyg för att 
hantera frågan. Det behöver inte vara svårt. Ibland räcker det att 
säga: ”Jag vet inte, har du frågat honom själv?”



98

	
	
	
	
	
Bibliografi
Amidou, Franck, Andersson, Åsa, Ericsson, Ulf, Herou, Ylva & 

Malmsten, Jenny (1998a) Skolkar mångkulturalismen från 
skolan – En studie av gymnasieelevers uppfattning om mång-
kulturalism, projektarbete på IMER A-nivå, Malmö högsko-
la, Malmö.

Amidou, Franck, Andersson, Åsa, Ericsson, Ulf, Herou, Ylva & 
Malmsten, Jenny (1998b) Gränsöverskridande – en analys av 
två svenska ungdomsfilmer, projektarbete på IMER A-nivå, 
Malmö högskola, Malmö.

Amidou, Franck, Andersson, Åsa, Ericsson, Ulf, Herou, Ylva & 
Malmsten, Jenny (1998c) IMER i praktiken, projektarbete 
på IMER B-nivå, Malmö högskola, Malmö.

Andersson, Åsa & Malmsten, Jenny (2000a) Klämtar klockan 
för Klippans kommun – En studie i rasism och antirasism, 
magisteruppsats på IMER D-nivå, Malmö högskola, Malmö.

Andersson, Åsa & Malmsten, Jenny (2000b) I Klippan lärde vi 
oss varva teori och praktik, Praktik & Teori, nr 3, sid 6-11.

Arnö, Sophie (2009) ”Aldrig fel att vilja göra väl”. Barn nr 4. Sid 
28-33.

Bhutto, Benazir (1989) Österns dotter, Forum, Stockholm.
Björngren Cuadra, Carin (2008) Variationens spektrum – en 

studie av sensibilitet, tillit och vårdetik i hemsjukvården, 
Malmö högskola, Malmö.

Catalysts for Change: A Thematic Review of Save the Children 
Swedens’s collaboration with Civil Society in Emergencies 
(2009) Rädda Barnen, Stockholm.



99

Ekströmer, Melcher (1991) Buskar och fåglar – En socialantro-
pologisk studie av górale, bergsfolket i södra Polen, Lund 
University Press, Lund.

Essed, Philomena (1991) Understanding Everyday Racism – An 
Interdisciplinary Theory, SAGE Publications, London.

Fransson, Ola (2006) “Om professionalism, förtroende och 
tillit” i Fransson, Ola och Fryklund, Björn (red) Migration 
och professioner i förändring. Malmö högskola, Malmö.

Hansson, Valdemar (2008) Kundval inom äldreomsorgen. En 
modell i tiden – ett val för framtiden? FoU-trainee uppsats nr 
6, FoU Malmö, Malmö.

Hedlund, Margareta (2007) Flerspråkig hemtjänst, FoU-trainee 
uppsats nr 4, FoU Malmö, Malmö.

Hyvönen, Ulf (2009) ”Vem är den där UFFE egentligen? i Tydén, 
Thomas (red) Gott & blandat – Om FoU-miljöer i kom-
muner, landsting och regioner. Dalarnas forskningsråd och 
författarna, Falun.

Håkansson, Kaj (2005:6) Praktikerkunskap i teorin och praktik-
en – Ett diskussionsunderlag kring forskningens och forska-
rens roll i FoU-verksamheten, Lund.

Keesing, Roger M. (1981) Cultural Anthropology – A Contem-
porary Perspective. Second Edition, Harcourt Brace Jovanov-
ich, Inc., Orlando.

Lagercrantz, Karen (2009) ”Kunskaps- och professionsutveck-
ling – elva år med FoU Skåne” i Tydén, Thomas (red) Gott & 
blandat – Om FoU-miljöer i kommuner, landsting och re-
gioner. Dalarnas forskningsråd och författarna, Falun.

Malmsten, Jenny (2003) Utvärdering av Arm i arm – 4:e initia-
tivet. Regeringens ungdomssatsning mot rasism, främlings-
fientlighet, homofobi och diskriminering. Arvsfondsdelega-
tionen, Stockholm.

Malmsten, Jenny (2007) Den föreningsdrivna antirasismen i 
Sverige – Antirasism i rörelse, Författaren, ISV, Linköpings 
universitet och IMER, Malmö högskola.



100

Malmsten, Jenny (2009) Det uppsökande arbetet – vad är det, 
hur gör vi? En sammanställning av metoddiskussioner om 
uppsökande arbete, FoU-dokument, Stadskontoret, Malmö 
stad.

Malmöbor med utländsk bakgrund – januari 2008, Samman-
ställning gjord av strategisk utveckling, Statskontoret i 
Malmö stad.

Marshall Thomas, Elizabeth (1958/1989) The Harmless People 
– Revised Edition, Vintage Books, New York.

Nygren, Lennart (2009) “Universitetet och socialtjänstens FoU-
verksamheter – grannar med olika roller” i Tydén, Thomas 
(red) Gott & blandat – Om FoU-miljöer i kommuner, landst-
ing och regioner. Dalarnas forskningsråd och författarna, 
Falun.

Region Skånes hemsida: http://www.skane.se/templates/Page.
aspx?id=152585 2010-02-22.

Torrillas, Maria (2009) Språkhinder i sjukvården, FoU-trainee 
uppsats nr 10, FoU Malmö, Malmö.

Tydén, Thomas (red) (2009) Gott & blandat – Om FoU-miljöer i 
kommuner, landsting och regioner, Dalarnas forskningsråd 
och författarna, Falun.

Tydén, Thomas (2009) ”Dalarnas forskningsråd” i Tydén, Tho-
mas (red) Gott & blandat – Om FoU-miljöer i kommuner, 
landsting och regioner. Dalarnas forskningsråd och författa-
rna, Falun.

Värdegrund för arbete och relationer i Malmö stad, hämtat från 
Malmö stads intranät:

http://komin.malmo.se/download/18.177863fd103b89ea6
9e800056786/v%C3%A4rdegrundny.pdf 2010-02-22.

Wigerfelt, Anders & Wigerfelt, Berit (2001) Rasismens yttringar 
– Exemplet Klippan, Författarna och Studentlitteratur, Lund.



101

	
	
	
	
	
6 .	
OnE	nEEds	TO	BE	CAEsAR	
In	ORdER	TO	undERsTAnd	
CAEsAR?	 	
	
–	METhOdOlOgICAl	
REFlECTIOn	On	BEIng	An	
AsIAn	IMER	REsEARChER3

Sayaka Osanami Törngren

It is important that you are liked by the community members 
when you are doing research on ethnic minorities. It is very im-
portant that you become accepted and become a part of the com-
munity. A young, female, white European researcher carrying 
out research on an immigrant community somewhere in Europe 
presented her work and her methodological perspective on being 
an Insider and Outsider at an international conference and gave 
this message: It is important that you are liked by the communi-
ty. I was one of the few who objected to, and also became irrita-
ted by, her simple and naïve idea of trying to become an Insider 

3  This article is part of the methodological discussion in my dissertation.
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and her belief that you can become a member of an ethnic com-
munity by being liked by the community members when you ac-
tually are an Outsider: Not to mention, an Outsider with power 
and resources. Have you ever considered the methodological di-
lemma for a researcher like me, a researcher belonging to the mi-
nority population doing research on the majority population, 
when you bring up the notion that you should be “liked” by the 
community that you are researching?
 I have participated in a couple of workshops dealing with 
methodological questions in Ethnic and Migration Studies in the 
last couple of years in anticipation of developing and getting new 
insights on my methodological perspective and discussion. What 
I have noticed is that I always tend to be one of the few resear-
chers with an ethnic minority background attending the work-
shops; inevitably, discussions are circled around the issue of how 
researchers who belong to the majority population may meet so-
me challenges in approaching the minority population. It is often 
the case that ethnic minority researchers study their own ethnic 
groups or other ethnic minority groups; therefore, for the few 
ethnic minority researchers participating in the workshops, the 
methodological interest rests on the challenges of researching 
one’s own community or as in the case of ethnic majority resear-
chers, challenges in approaching the minority population other 
than their own. 
 I believe that there is an obvious lack of attention in the cur-
rent methodological consideration in the field of International 
Migration and Ethnic Relations: What happens when a resear-
cher who belongs to the minority population researches the ma-
jority population? What are the consequences, what are the im-
plications, and what possibilities do we have in producing know-
ledge? In this chapter, I am going to discuss Race of Interviewer 
Effect (RIE) and Merton’s discussion on Insider-Outsider doctri-
ne. I am also going to share some of the experiences that I have 
encountered when conducting interviews, discuss them from a 
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RIE point of view and what the implications are. My attempt he-
re is to open up a methodological discussion that is obviously 
missing in the field today: belonging to the ethnic minority, 
doing research on the ethnic majority. 

My	position	and	my	subject
The topic of my dissertation is the ethnic majority, i.e. the Swe-
des’, attitudes towards interracial relationships. I have visible 
characteristics that mark that I do not structurally belong to the 
majority population: By visible I mean not only my Asian appea-
rance but also my name and my language skills. In other words, I 
do not share the ascribed characteristics of the majority popula-
tion: I am an Outsider. I have gathered empirical material in two 
ways; a large scale postal survey and follow-up interviews with 
randomly chosen respondents and interviewees. In the survey it 
is possible to hide the visibility since it does not require face- to- 
face interaction; the only visible characteristics would be my na-
me. However, in the interview situation, it is impossible to do 
away with the visibility: in telephone interviews, the visibility 
becomes obvious through my language use, and in face- to- face 
interviews not only through my language skills but also my ap-
pearance.

Race	of	Interviewer	Effect
Choong Soon Kim, a Korean researcher who conducted research 
in Tennessee and Mississippi, writes about his experience of be-
ing ascribed with characteristics which come with his phenotype.

In the field, I experienced a constant pressure to conform to the role 

expected of an Asian. Almost all of the southerners I studied during 

my fieldwork expected me to behave as a foreigner. I do not think 

they had consciously constructed a model of what an Asian should 
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be, but they had enough explicit notions to constitute a stereotype. 

For example, an Asian should have yellowish skin and straight black 

hair, be short and stocky, and wear eye glasses. He must say “thank 

you” more than three times for every simple thing or event, even if it 

is not deserving of so much appreciation. He ought to be polite and 

humble in his manner. But more than anything else, he should not 

speak English fluently. (Kim 1977:13-14)

Race of Interviewer Effect (RIE) refers to the “‘response bias’ 
and ‘measurement error’ that has been recorded in the ‘adjust-
ment’ that people make to their opinions and attitudes when 
questioned by an interviewer from another racial or ethnic gro-
up” (Gunaratnam 2003:54). It is a process of “avoiding respon-
ses that might offend the interviewer of the ‘opposing’ race, and 
of being frank (or at least franker) with interviewers of one’s 
own race” (Hatchett & Schuman 1975:527). The original RIE 
study focused on blacks being interviewed by whites, and the 
earliest work was presented by Hyman (Hyman 1954:415). La-
ter on RIE studies focusing on whites also emerged (Hatchett & 
Schuman 1975). These studies show that both minority and ma-
jority experience RIE; however, RIE cannot be seen on all kinds 
of survey and interview situations: it is generally seen when the 
questions deal with racial issues, and especially on questions 
asking the respondents about the interviewer’s race (Cotter et al 
1982). Three theoretical interpretations of RIE have been discus-
sed to explain why RIE occur: racial difference, social desirabili-
ty and mere presence (Krysan & Couper 2003). When it comes 
to RIE and white respondents, social desirability and mere pre-
sence are mainly discussed as the cause of RIE. 

Insiders	and	Outsiders
Discussions of RIE can be connected to the classical discussion 
of Insider and Outsider perspectives. Robert K. Merton discusses 
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extensively Insider and Outsider doctrines and their implications 
on the sociological knowledge that is being produced in his ar-
ticle, Insiders and Outsiders: A chapter in the Sociology of 
Knowledge. In short, Merton writes, the Insider doctrine claims 
that “the Outsider has a structurally imposed incapacity to com-
prehend alien groups, statuses, cultures and societies” (Merton 
1972:15). He continues that the Insider doctrine treats an Outsi-
der as “neither been socialized in the group nor has engaged in 
the run of experience that makes up its life, and therefore cannot 
have the direct, intuitive sensitivity that alone makes empathic 
understanding possible” (Merton 15).   

Insider principle, proletarians alone can understand proletarians 

and presumably capitalists, capitalists; only Catholics, Catholics; 

Jews, Jews, and to halt the inventory of socially atomized claims 

to knowledge with a limiting case that on its face would seem to 

have some merit, it would then plainly follow that only sociolo-

gists are able to understand their fellow sociologists. (Merton 14)

A less strict version of the Insider doctrine maintains that Insi-
ders and Outsiders hold different interests. Clearly, as Merton 
claims, the social epistemological doctrine of the Insider is stron-
gly connected to ethnocentrism. 
 Insiders and Outsiders are structural conceptions; which me-
ans that “Insiders are the members of specified groups and col-
lectivities or occupants of specified social statuses; Outsiders are 
the nonmembers” (Merton 21). Merton criticizes the extreme 
doctrine of both Insider and Outsider and states that we are all 
both structurally Insiders and Outsiders in different contexts. 
Lack of consideration to the subsets of social structures leaves 
some theoretical and epistemological questions to the Insider 
and Outsider doctrines, claims Merton:
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…one must be one in order to understand one – is deceptively 

simple and sociologically fallacious (just as we shall see is the case 

with the total Outsider doctrine). For, from the sociological per-

spective of the status set, “one” is not a man or a black or an adol-

escent or a Protestant, or self-defined and socially defined as 

middle class, and so on. Sociologically “one” is of course, all of 

these and, depending on the size of the status set, much more. 

(Merton 24)

Examples	from	my	own	work
Having RIE in mind, carrying out the telephone interviews, I was 
very careful in not disclosing information about my ethnic or ra-
cial belonging: Because of this, or not, I did not receive the ques-
tion of my origin as much as I thought I would during the phone 
interviews, although this does not mean that the question never 
came up. 
 There were different reactions and ways for informants to in-
terpret my social characteristics and position: in one of the telep-
hone interviews, the interviewee talked on the basis that I was a 
guest student. She expressed her opinion on how her own people 
in Sweden have acted and not welcomed immigrants who have 
come to Sweden in recent years: “… and with that I don’t mean 
you because you are one of these guest students, right?”. She did 
not seem to have reflected on the fact that I speak Swedish and 
that I have a Swedish last name. Looking at the transcription, it 
becomes visible that she interrupted me quite often and she star-
ted talking before I finished the sentences; the power relationship 
in the interview may well be interpreted as unequal. The fact that 
she believed that I was a guest student and that she was telling 
me things from her Swedish perspective seems to have worked 
out fine in this interview: She was not hesitant in disclosing her 
own personal thoughts, including her own intimate feelings and 
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her views on immigrant groups, and how she considers other 
Swedes to be.
 One of the interviewees was very dominant when I called him 
to book an interview; he demanded that I carry out the interview 
immediately or there would be no interview. We decided to go 
through with the interview, and he expressed explicitly how he 
wanted to get the interview done. Towards the end of the inter-
view he asked me where I was from. When I said that I was from 
Japan, the tone of his voice changed and some friendliness came 
across; he said to me that he has adopted children from Asia, 
which he had already explained to me previously. It could be in-
terpreted that this was the moment that something unknown be-
came something familiar to him; that he could visibly imagine 
what I looked like and could relate to me through his children. 
The interview ended in very good terms by him telling me how 
interesting this study is, contrary to how he reacted in the begin-
ning.
 In face- to- face meetings, the question of where I come from 
was asked more often compared to phone interview situations, 
both directly during the interview while the digital recording was 
on, and after the interview. I would argue that this is natural be-
cause they see that I am Asian; interviewees probably wanted to 
show their interest in me as a person and one of the obvious 
questions they can ask is where I come from. 
 In one of the face- to- face interviews, the interviewee compa-
red himself to me: “You know, I am big, tall and look at you, you 
are so small and cute”. Although he expressed his uncertainty 
about my origin and background, whether I am an immigrant or 
an adoptee, he explicitly articulated his opinions about interna-
tional adoption, stereotypes of Asians, and even about Asian-
Swedish marriages. At the end of the interview he said that the 
experience of meeting and talking with me was a positive one, 
and he felt that it was a positive experience for me as well. My 
existence, that he perceived as “small and cute”, is of course pro-
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blematic from a professional point of view, that he might not ha-
ve taken the interview on as serious a level as he should have; on 
the other hand, my “small and cute” existence may have elimina-
ted the threat and the fear of expressing what he thought.
 In another face- to- face meeting, after I answered the ques-
tion of where I am from, the interviewee told me that she had to-
tally forgotten to talk about marriages between Thai women and 
European men. She informed me about her experience of trave-
ling to Thailand and how disgusted she was to see Thai women 
gathering around white European men. Her opinion and des-
cription was quite strong and vivid, it made me wonder why she 
did not mention this before: the first reservation in talking about 
Thai-European marriage may have come from the insecurity of 
not knowing where I was from. 
 Since the initial contact was made by phone, interviewees se-
emed to have a picture of what I look like before meeting me in 
person. One informant expressed that she did not expect me to 
be Asian because I do not have an Asian accent when I speak 
Swedish. Another interviewee expressed that she did not initially 
know that I was Asian; when we talked on the phone she could 
hear that I had some kind of an accent in Swedish but could not 
really guess what it was. She looked at my name later and gues-
sed that I was an Asian married to a Swede because of my last 
name. It is unclear how this affects the interviews, however one 
thing becomes obvious: as Kim has experienced in his field work, 
people have the idea that Asians, and immigrants in general, 
should speak the language in certain ways (Kim 1977).
 A more precise case, where the gap between the expectations 
interviewees have of who I am and who I really am, was obser-
ved during the initial meeting with one of the informants: the in-
formant passed by me without noticing me when I was waiting 
for him. The meeting point was an obvious one and I was the on-
ly person standing in the area. It was very clear that he did not 
expect an Asian person. During the interview he also mentioned 
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how he can imagine being together with an Asian person and the 
good reputation Asians had in the small town he originally co-
mes from. He was the only one who has specifically expressed 
Asian-friendly opinions directly. Because it was awkward for 
both of us that he passed right in front of me without noticing 
me, he might have felt the need to defend himself that he had no-
thing against Asians, on the contrary that he was favorable.

One	needs	to	be	Caesar	to	understand	Caesar?
“One need not be Caesar in order to understand Caesar” said 
Weber, rejecting the extreme Insider and Outsider thesis (Weber 
in Merton 1972:31). There are suggestions for “ethnic match-
ing” in interview situations; however, Gunaratnam argues that 
by doing so, researchers are guilty of ignoring the dynamic inter-
play of social differences and of recreating the simplistic belief of 
commonality and differences among the members of racial and 
ethnic groups (Gunaratnam 2003:218). As Merton writes, “it is 
precisely the individual differences among scientists and scholars 
that are often central to the development of the discipline” (Mer-
ton 1972:28). Strictly following the Insider-Outsider doctrine 
not only casts theoretical and epistemological questions but also 
an ethical one: Researchers will always be confined to the ascri-
bed status of the Insider and the Outsider, and will be exposed to 
the expectation of producing certain types of knowledge. Alt-
hough necessary and important, researchers who belong to the 
majority population producing knowledge on integration pro-
cess of the minority population or researchers who have a mino-
rity background researching minority communities, in my opini-
on, are in a way following the expectations of producing certain 
types of knowledge in current IMER fields. Researchers are un-
consciously confined in the norms and expectation of our ascri-
bed characteristics. 
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 I have explained how interview informants may be affected 
by my racial belonging and give me desirable answers instead of 
what they actually think and feel; my experiences show that in-
terviewees might have been affected by my presence. However, 
the implication of informants giving socially desirable answers is 
in fact not an issue that is particular to my study but also a po-
tential problem in any other qualitative study. In Introduction to 
Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches, it is 
discussed that the problem with interview data is that they are 
“never simply raw, but are always situated and textual” (Punch 
2005:177). Interviewer effect in general becomes unavoidable. 
Punch quotes:

. . . the interview is a conversation, the art of asking questions and 

listening. It is not a neutral tool, for the interviewer creates the re-

ality of the interview situation. In this situation answers are given. 

Thus the interview produces situated understandings grounded in 

specific interactional episodes. This method is influenced by the 

personal characteristics of the interviewer, including race, class, 

ethnicity and gender (Denzin & Lincoln, 1994:353 in Punch 177) 

Holme and Solvang also write that “the interviewees do not like 
to disappoint the researcher with the answers they give – there-
fore the answers can become closer to an expression of what the 
interviewees believe the researcher wants to hear, rather than 
what they think themselves”1 (Holme & Solvang 1997:106). 
 The examples that I have shared earlier took place because of 
the given interview context and this context and situation is uni-
quely constructed because I am who I am; however, how inter-
viewees will be affected by the interview situation may not be 
drastically different from other interview situations where inter-

1  My translation: Undersökningspersonerna vill då ogärna göra forskaren be-
sviken med de svar de ger – svaren kan då snarare bli ett uttryck för vad de tror att 
forskaren vill höra än för vad de själva tycker.
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viewer and interviewee belong to the majority population but 
gender, religious or class boundaries are crossed. Considering 
Merton’s criticism towards the strict Insider-Outsider perspecti-
ve (Merton 1972), being an Asian, having the visible characteris-
tics that mark that I do not structurally belong to the majority 
population is only one of the social characteristics that I possess, 
which expose my “Outsider-ness” to the majority population. I 
am not only Asian, but also young, female, Protestant and a re-
searcher. 
 Gunaratnam writes “the question then becomes not whether 
‘race’ and ethnicity affect interviewing relationships, but, rather, 
how and when racialized dynamics are produced and negotiated 
within the interview process, and how they are given meaning in 
analysis” (Gunaratnam 2003:76).

For minoritized researchers, anxieties about the consequences of 

racial and ethnic difference in the interview have opened up parti-

cular opportunities in the academy, and have enabled us to do re-

search on matters that are of critical significance to our own lives. 

(Gunaratnam 103)

Gunaratnam’s claim is comparable to Merton’s claim “[w]e no 
longer ask whether it is the Insider or the Outsider who has mo-
nopolistic or privileged access to social truth; instead, we begin 
to consider their distinctive and interactive roles in the process of 
truth seeking” (Merton 1972:36).
 Merton discusses that the Outsider can bring about new ty-
pes of inquiry: 

…the objectivity of the stranger “does not simply involved passi-

vity and detachment; it is a particular structure composed of dis-

tance and nearness, indifference and involvement”. It is the 

stranger, too who finds what is familiar to the group significantly 
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unfamiliar and so is prompted to raise questions for inquiry less 

apt to be raised at all by Insiders. (Merton 33)

Gunaratnam further addresses a British researcher Rhodes’ ar-
gument that even though race has effects upon interviews and 
what the informants may say, it is improper to conclude such dif-
ferences with account to the “truthfulness” of the responses (Gu-
naratnam 2003:61). What is important and what the focus 
should be placed on, as Gunaratnam writes, is to be aware of the 
kinds of meaning the construction of race and ethnicity gives to 
the interviews, how they are dealt with in the analysis, and what 
kind of meaning race and ethnicity have in the wider social con-
text: This process does not differ so greatly from being self-re-
flexive in analyzing any other interview content and situations. 
 The results and conclusions that I as an Outsider, Asian, 
young, female, Protestant researcher gain by interviewing a 
white, young, female, Protestant might be different from the re-
sults that an Insider, white, young, female, Protestant researcher 
reaches by interviewing a white, young, female, Protestant. Ho-
wever, this possible difference is just a difference which enriches 
the IMER field, which allows and gives us the possibility to exa-
mine how and when the differences are negotiated: once again as 
Gunartnam addresses, racial and ethnic difference in the inter-
view will open up particular opportunities for minoritized re-
searchers and enabled us to do research on matters that are of 
critical significance to our own lives. 

Concluding	remarks
What are the consequences, what are the implications, and what 
possibilities do we have in producing knowledge when a resear-
cher belonging to an ethnic minority group researches the ethnic 
majority group? As much as researchers should be aware of RIE 
and one’s Insider-Outsider position in society, one should be 
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aware of the fact that each researcher has sets of social positions 
and characteristics that are unique and other’s who do not pos-
sess those positions and characteristics may not be able to inqui-
re with the same type of questions and acquire similar kinds of 
knowledge that you yourself can. After all, “[t]he role of social 
scientist concerned with achieving knowledge about society re-
quires enough detachment and trained capacity to know how to 
assemble and assess the evidence without regard for what the 
analysis seems to imply about the worth of one’s group” (Merton 
1972:41).
 I was and I am irritated by and I still do question the young, 
female, white European researcher giving a message that you 
should be liked by the community members that you are carry-
ing out your research on; but I have to admit my simple and naï-
ve understanding of her, focusing only on the fact that she was a 
white European, unconsciously confining her to the ascribed ca-
tegory of Outsider with power, and denying her multiple possibi-
lities of becoming an Insider in an ethnic community. However, 
my question will stay the same because there is an obvious 
missing piece in the methodological discussions today in IMER: 
Have you ever considered the methodological dilemma for a re-
searcher like me, a researcher belonging to the minority popula-
tion doing research on the majority population? 
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7 .	
KRITIsK-uTOpIsK	
AKTIOnsFORsKnIng

Anna Lundberg

Inledning
Detta kapitel handlar om de utmaningar ett handlingsorienterat 
(aktions) forskningsprojekt inbegriper, ur ett vetenskapsteore-
tiskt perspektiv. I en inledande del presenterar jag bakgrunden 
till att dessa frågor kommit att bli aktuella i mitt eget arbete. Vi-
dare kommer jag att rama in aktionsforskningens tankemässiga 
kärna, dels utifrån ett historiskt perspektiv, dels genom att två 
centrala inriktningar av aktionsforskningen presenteras, och dels 
i termer av dess grundläggande element. Därefter tar jag fasta på 
några utmaningar inom aktionsforskningen samt diskuterar på 
vilket sätt denna kan bidra till vetenskapssamhället i stort. Min 
avsikt är sålunda dels att beskriva och analysera några utgångs-
punkter och giltighetsproblem inom samtida aktionsforskning, 
dels att diskutera aktionsforskningens plats i vetenskapssamhäl-
let. 
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Barnets	bästa	–	från	ord	till	handling
Mitt intresse för aktionsforskning väcktes för några år sedan då 
jag involverades i ett samarbetsprojekt mellan frivilligorganisa-
tionen BRIS (Barnens rätt i samhället) och Malmö högskola: 
Från ord till handling – barnets bästa i den svenska asylprocessen 
(härefter Från ord till handling). Syftet var att bidra till förverkli-
gandet av ”principen om barnets bästa”2 i en kontext av den 
svenska asylprocessen, med fokus på dess första instans Migra-
tionsverket – den myndighet i Sverige som har i uppgift att ge 
skydd åt människor som flyr undan förföljelse, krig och oroshär-
dar runt om i världen. Ett uttalat mål i projektet var att idén om 
barnets bästa skulle få en mer konkret innebörd än den haft tidi-
gare för de tjänstemän som handlägger asylärenden. Därför pla-
nerades en rad utbildningsaktiviteter, bland annat en poänggi-
vande kurs vid Malmö högskola samt dialogseminarier på BRIS 
(se bland annat Dahlquist 2009; Migrationsverket 2007: 68). 
Jag och mina medarbetare skulle under projektets gång också 
fånga behov av riktlinjer och åtgärder som kunde skapa bättre 
förutsättningar för tjänstemännen på Migrationsverket att an-
vända sig av barnets bästa i det dagliga arbetet med att handläg-
ga asylärenden. Detta skulle göras tillsammans med tjänstemän-
nen och vi kunde även, om möjligt, vara en del i genomförandet 
av de förslag vi utformade. Avslutningsvis innefattade projektet 
en undersökning som inbegrep intervjuer med handläggare och 
beslutsfattare samt observationsstudier på Migrationsverket och 
en studie av 100 asylbeslut rörande barn i familj.

2  Innebörden av begreppet/principen/idén om barnets bästa är vag. Begreppet 
ställer upp ett ideal som syftar på den generella normen att barn ska respekteras 
och skyddas. En definition av barnets bästa är att det är ett öppet koncept som 
därmed inbegriper alla tänkbara aspekter av ett barns liv (Schirtzki 2005a). En an-
nan definition av begreppet är att det handlar om att skydda barn mot yttre fara 
(Goldstein, Freud & Solnit 1979). Ytterligare en definition av barnets bästa är att 
det inbegriper respekt, skydd och tillförsäkrandet av barnets rättigheter enligt 
FN:s barnrättskonvention (Freeman 2007: 9).
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 Bakgrunden till projektet var att FN:s barnrättskommitté ha-
de kritiserat Sverige för att barnets bästa-principen inte genom-
syrade verksamheter rörande asylsökande barn i tillräcklig grad 
(Barnrättskommittén 2005, § 21). Barnrättskommittén är det 
organ inom FN som granskar efterlevnaden av FN:s konvention 
om barnets rättigheter (1989; härefter Barnrättskonventionen 
eller Konventionen), och i denna konvention återfinns barnets 
bästa-principen. Artikel tre slår fast följande: 

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga el-

ler privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 

myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i 

främsta rummet… 

Som formuleringen i artikeln antyder är det fråga om en mycket 
bred tillämpning av barnets bästa. Genom att tillträda Barnrätts-
konventionen har Sverige, liksom 191 andra länder i världen, 
åtagit sig att respektera, skydda och tillgodose barns bästa. Där-
vid ska länderna utnyttja sina tillgängliga resurser till det yttersta 
av sin förmåga (se artikel fyra i konventionen). Inget barn får 
diskrimineras annat än i positiv mening om det är nödvändigt i 
strävan efter att alla barn ska kunna få sina rättigheter tillgodo-
sedda (se artikel två). I fråga om asylsökande barn slår Konven-
tionen fast att de ska erbjudas ett särskilt stöd vid åtnjutandet av 
sina rättigheter (se artikel 22). 
 2005 framhöll Barnrättskommittén i sina rekommendationer 
till den svenska staten vikten av att:

principen om barnets bästa utgör grunden och styr processen för 

och besluten i asylärenden som rör barn. Bland annat behöver gäl-

lande riktlinjer och förfaranden på svenska Migrationsverket re-

formeras (Barnrättskommittén § 22 [min översättning]).
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Sverige, starkt pådrivande i framtagandet av Barnrättskonven-
tionen hade sålunda, enligt de främsta experterna i världen på 
området, inte levt upp till sina människorättsliga åtaganden 
(Barnrättskommittén 2005). 
 Under de första åren av 2000-talet publicerades också flera 
rapporter och studier som visar att invandringspolitiska hänsyn 
gör sig starkt gällande i den svenska asylprocessen, och att bar-
nets bästa får stå tillbaka för dem (se till exempel Norström 
2004). I en studie av Johanna Schiratzki beskrivs hur rättstilläm-
pande myndigheter som Migrationsverket och Utlänningsnämn-
den använde sig av låsta tolkningar av barnets bästa, trots att 
lagstiftaren uttryckligen formulerat principen som ett öppet 
koncept (Schiratzi 2005a; se även Utlänningslagen 1 kap 10 §). I 
en annan undersökning av barnets bästa i utlänningslagen, av 
juristen Eva Nilsson, dras slutsatsen att rättsanvändningen är ri-
gid. Nilsson visar också att regeringens rädsla för att vara etno-
centrisk – som det beskrivs i Utlänningslagens förarbeten ”att 
barn närmast regelmässigt skulle anses ha det bäst i Sverige, oav-
sett språklig, kulturell och nationell bakgrund och tillhörighet” 
(prop 2004/05:170: 281) – i själva verket motverkar sitt eget syf-
te: Barn man var rädd att missgynna på ”etniska grunder” miss-
gynnas just på dessa grunder (Nilsson 2007). 
 Det var också relevant för projektet Från ord till handling att 
den kanske största förändringen någonsin på det migrationspoli-
tiska området ägde rum i Sverige 2006, genom en helt ny instans- 
och processordning i utlänningsärenden. Bakgrunden till den var 
delvis att asylsökande barn hade farit illa i Sverige. Alla minns vi 
bilderna av apatiska barn som släpades ombord på flygplan av 
poliser för att avvisas till länder där det var mycket osäkert om 
de kunde få vård (se Tamas 2009). Genom den nya, tydligare, 
lagstiftningen var det tänkt att bedömningar rörande barn skulle 
bli något mer generösa än tidigare (Socialförsäkringsutskottets 
betänkande 2004/05SfU:17: 36).
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 Barns bästa i asylärenden var följaktligen en både känslig och 
högaktuell fråga i början av 2000-talet. Det kan med fog hävdas 
att det vid projektets start fanns en osäkerhet, till och med en 
frustration, bland handläggare och beslutsfattare på Migrations-
verket genom att de upplevde stora svårigheter med att tillämpa 
barnets bästa och ge begreppet, i termer av förarbetena till Ut-
länningslagen, ”en reell innebörd” (prop 1996/97:25: 250f; prop 
2004/05:170: 193ff).
 Målet med projektet Från ord till handling var alltså i någon 
mening att göra den viktiga men diffusa idén om barns bästa be-
griplig och hanterbar för aktörer som ansvarar för att den får en 
reell funktion i handläggningen av enskilda asylärenden. 
 Som migrationsforskare tyckte jag att projektet verkade in-
tressant, inte minst de delar som handlade om att försöka förstå 
och förklara innebörden av barns mänskliga rättigheter, som ju 
ska tillkomma alla människor under 18 år, i ett sammanhang där 
invandringspolitiska hänsyn gör sig starkt gällande och därmed 
leder till att vissa grupper av barn exkluderas. Men det väckte 
också en rad frågor: Var det rimligt att tänka sig att vi skulle 
kunna åstadkomma någon förändring alls? Migrationsverket är 
en organisation som har cirka 3 000 anställda med ett explicit 
uppdrag att upprätthålla den reglerade invandringen, och det 
snabbt (Regleringsbrevet 2007). Vad fanns det för etiska impli-
kationer av att försöka förändra det vi ville få en djupare förstå-
else av, i förhållande till deltagarna i projektet och i förhållande 
till forskarsamhället? Var jag forskare eller aktivist? Gick det att 
vara antingen eller i ett projekt av detta slag? 
 Dessa betänkligheter till trots fann jag uppdraget tilltalande. 
Den handlingsorienterade, dialoginriktade ansatsen var en po-
tentiell väg bortom den paradox jag upplevt att IMER-forskare 
ibland fastnar i: Att å ena sidan vilja motverka ojämlika struktu-
rer och samtidigt å andra sidan aldrig kunna föra en dialog med 
institutionella aktörer ty då riskerar man att legitimera snäva in-
strumentella intressen som underminerar en intellektuell, kritisk 
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analys av samhället som helhet (jämför Aagaard Nielson 2007: 
528). Med det uttalade målet att förändra kunde jag kanske und-
vika en objektifiering, utan att för den skull bortse från att en-
skilda människors handlingar aldrig sker utan påverkan av 
strukturella faktorer och utan att göra avkall på visionen om en 
mer gränslös värld. Frågan är relevant eftersom den omständig-
heten att världen indelats i suveräna nationalstater med gränser 
förhindrar många människor att åtnjuta sina mänskliga rättig-
heter (Kjærum 2002). Gick det att arbeta verklighetsnära och 
ändå vara granskande och visionär? 
 I följande avsnitt kommer projektet Från ord till handling in-
te att diskuteras utförligt. Istället står aktionsforskningen i fo-
kus, med start i historien. För mer ingående information om pro-
jektet hänvisas till de skrifter och artiklar som publicerats inom 
ramen för detta (bland annat Dahlquist 2009; Lundberg 2009 a, 
b, c, d, e, f).

Från	Marx	till	kritisk-utopisk	aktionsforskning	
Karl Marx (1818-1883) uttryck ”filosoferna har endast på olika 
sätt förklarat världen, men vad det gäller är att förändra den” 
fångar kanske bättre än något annat aktionsforskningens grund-
drag såsom den kan förstås idag (se den sista Feuerbachtesen 
1845). Begreppet aktionsforskning introducerades dock först 
1947 av den tyske social- och personlighetspsykologen Kurt Le-
win (1890-1947), som brukar beskrivas som aktionsforskning-
ens fader. I uppsatsen ”Action Research on Minority Problems” 
ger han följande definition av aktionsforskning:

A comparative research on the conditions and effects or various 

forms of social action, and research leading to social action. Re-

search that produce nothing but books will not suffice (Lewin 

1948: 202f).
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Lewins ambition var att mobilisera samhällsvetenskaperna gen-
temot auktoritetstro och metoden var att bygga sociala experi-
ment med målet att lösa sociala konflikter. Sådana definierade 
han som effekterna av sociala problem och ojämlikhet, framfö-
rallt i relation till klass- och rasmotsättningar (se till exempel Le-
win 1935). I grunden fanns en kritik av den dåtida samhällsve-
tenskapliga forskningen. Lewin menade att denna var alltför dis-
tanserad och abstrakt och inte genererade kunskap som var rele-
vant för att lösa eller hantera de utmaningar som det amerikan-
ska samhället stod inför. Han ansåg det problematiskt att forsk-
ningen genom att producera auktoritär kunskap också bidrog 
till att reproducera en auktoritär samhällsstruktur (Aagaard 
Nielsen & Steen Nielsen 2006: 1). För att motverka detta borde 
forskaren, snarare än att förhålla sig distanserad och sträva efter 
objektivitet, inta en aktiv roll.
 En annan tänkare som influerat aktionsforskningen, och som 
stod Lewin nära, är utbildningsfilosofen John Dewey (1859-
1952) (Allport 1997: 7). Hans övertygelse var att demokrati är 
en pågående kollektiv process av social förbättring i vilken alla 
nivåer i samhället måste delta (Dewey 1999). Deweys grundsyn 
var att det inte är möjligt att skilja tänkandet från handlandet. 
Inte minst i utbildningssammanhang, där hans teori också fått 
ett stort genomslag, bör, hävdar Dewey, teoretiska kunskaper 
omsättas i konkret handling. Detta anser han vara en förutsätt-
ning för att studenter ska tränas i att ställa sig kritiska till sam-
hälleliga problem. 
 Aktionsforskningen fick sitt stora genombrott i USA på 
1960-talet, främst inom arbets- och organisationsforskningen.1 
Ungefär samtidigt började skandinaviska forskare att arbeta ut-
talat aktionsorienterat och de har sedermera kommit att verka i 
två riktningar: Praktiskt orienterat och lösningsfokuserat, eller 

1  Denna inriktning har kritiserats för att ha utvecklats till en ren management-
vetenskap, underordnad effektivitets- och produktionsramar (Lewin 1999; Aa-
gaard Nielsen 2007: 520).
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konfliktorienterat och kritiskt-utopiskt. Nedan följer en beskriv-
ning av dessa båda inriktningar av aktionsforskningen. 
 Norsk och finsk aktionsforskning utvecklades under femtio-
talet med inspiration från intellektuella i England och Australien. 
Det huvudsakliga målet med de första projekten var att främja 
ett nära samarbete mellan forskare och praktiker och att genere-
ra användbar kunskap (Tydén 2006: 158-170). Man inledde ex-
perimentella projekt på olika arbetsplatser i vilka fackliga orga-
nisationer och arbetsgivare samverkade. Till skillnad från i Eng-
land fungerade detta väl i Norge. Här präglades arbetsmarkna-
den av starka, förhandlingsorienterade parter med ett stort enga-
gemang för organisationsutveckling. I Norge hade forskare – 
trots insikten om att det kapitalistiska samhället är ojämlikt i 
grunden – en tilltro till möjligheterna att skapa ”icke-hierarkiska 
rum” där människors erfarenheter kunde diskuteras och dekon-
strueras på ett jämlikt sätt (Tydén 2006: 150, 176). En viktig 
metodfråga var hur situationer – ”rum för förändring” – vilka 
samtidigt utgjorde undersökningsrum för aktionsforskaren, 
kunde gestaltas. 
 Så småningom kom en reaktion mot det faktum att arbets-
platsförlagda utvecklingsprojekt sällan ledde någon vart i prak-
tiken, eftersom ledningen inte tog dem inte på allvar. Kritiken ut-
mynnade i en språkligt inriktad aktionsforskning, inspirerad av 
Habermas, som skulle verka för att underprivilegierade grupper 
genom dialog ökade sin förmåga att kontrollera sina liv.
 Fram till mitten av sextiotalet var aktionsforskning i Norden 
över huvud taget en fråga om dialog. I fokus stod arbetstagares 
välmående och en ökad produktion och vinst för arbetsgivaren. 
Gruvstrejken i Malmfälten 1969-70 var en brytpunkt som ledde 
till en mer konfliktorienterad syn på förhållandet mellan arbets-
tagare och arbetsgivare. Nu utvecklades en emancipatorisk fåra 
inom aktionsforskningen som gick ut på att stärka arbetstagares 
självaktning och att identifiera nya strategier för att förändra 
villkoren i arbetslivet (Svensson och Aagaard Nielsen 2006: 14, 
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31). Några exempel är UTOPIA-projektet som handlade om 
nya medier, användardeltagande och kompetensbaserad design 
(Ehn 1988), det experimentella Bryggeriprojektet (Nielsen og 
Vogelius 1996) och projektet Industri og Lykke (Olsén, Nielsen 
& Nielsen 1999). Inrättandet av Arbetslivsinstitutet 1977 i Sve-
rige var ett uttryck för en politisk vilja att främja forskning som 
tog sin utgångspunkt i arbetstagares villkor och erfarenheter. 
 I Danmark inspirerades forskarna av de experiment som fö-
retagits på arbetsplatser i Norge, i vilka man tänkte sig att demo-
kratiska arbetsformer skulle leda till större effektivitet och ökad 
konkurrenskraft. Liksom i Norge visade det sig senare när dessa 
projekt utvärderades att de sällan hade implementerats. Vidare 
var det svårt att identifiera ett tydligt samband mellan vinstmax-
imering och demokratiska arbetsplatser. En konsekvens blev att 
en ny, akademiskt inriktad, aktionsforskning kom att utvecklas. 
Den hade ett större intresse för teoretiska och metodologiska 
frågeställningar, och andra mål än att skapa utvecklingsprojekt 
som skulle generera vinst åt arbetsgivaren. Denna inriktning 
samlade forskare som var kritiskt inställda till alltför stort fokus 
på pragmatiska lösningar, partnerskap och konsensusorientera-
de projekt. Sådan forskning, förutsåg man, tenderar att leda till 
kortsiktiga, organisationsanpassade lösningar. Ett värre problem 
var att forskning som hade till syfte att synliggöra och motverka 
strukturell ojämlikhet kom i skymundan.
 Från att handla om dialoginriktade, praxisnära experiment 
blev aktionsforskning nu en fråga om att kritiskt granska villko-
ren för det dagliga arbetet och att reflektera omkring större sam-
hällsförändringar (Svensson och Aagaard Nielsen 2006: 31). 
Förväntningarna var att aktionsforskningen både skulle kunna 
utgöra ett alternativ till den impopulära positivismen och möjlig-
göra deltagande i förändrings- och kunskapsprocesser som i sin 
tur kunde mobilisera resurssvaga grupper och bidra till en ny 
fördelningspolitik på samhällelig nivå (Tydén 2006: 146ff). 
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 På 80- och 90-talen fick den konfliktorienterade aktions-
forskningen stå tillbaka för en mer dialoginriktad sådan, där in-
dividuella värden, själv-reflektion och en idealistisk bild av vad 
som är möjligt fick ett genomslag på bekostnad av ett intresse för 
materiella villkor på arbetsplatser (Svensson och Aagaard Niel-
sen 2006: 31). Denna utveckling har fortsatt och är kanske star-
kare idag än någonsin, genom de olika EU-finansierade sats-
ningar som ska leda till utveckling av nya policys och som byg-
ger på idén om ”partnerskap” mellan myndigheter och forsk-
ningsinstitut. I de flesta av dessa sammanhang finns en mer eller 
mindre uttalad instruktion om vad som behöver göras. Som ex-
empel kan nämnas den europeiska återvändandefonden som in-
om EU:s ramprogram ”Solidaritet och hantering av migrations-
strömmar” stöder projekt som ska underlätta för asylsökande, 
flyktingar och andra personer att återvända till sina hemländer. 
Detta bland annat genom stöd till projekt som handlar om åter-
vändande genom tvång (Migrationsverket 2010). 
 Men det kan också, återigen, skönjas ett genomslag för en mer 
kritisk-utopisk aktionsforskning i Norden. Denna har sin grund i de 
försök som inleddes redan under 1980- och 90-talen vid danska 
universitet att kombinera ett kritiskt perspektiv med dialoginrikta-
de arbetsformer (Tydén 2006: 156). I fokus för denna forskningsin-
riktning står följande ledstjärnor: en strävan efter att identifiera an-
taganden som ligger bakom vanliga sätt att förstå och handla; ett 
erkännande av det inflytande historia och social position har över 
handlingar; att ovanliga alternativ som kan rubba en etablerad ord-
ning gestaltas; att subtila former för social dominans ska uppmärk-
sammas; och att försöka vara tillbörligt skeptisk till varje kunskap 
eller lösning som påstår sig vara den enda sanningen eller det enda 
alternativet (Berglund och Danilda 2008: 60ff, med hänvisning till 
Alvesson och Deetz 2000: 12). 
 Kurt Aagaard-Nielsen, professor i sociologi vid Roskilde 
Universitet och en centralgestalt i arbetet med den kritisk-utopis-
ka aktionsforskningen, beskriver funktionen av denna som en 
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manöver där generella problem, från experthåll ofta uttryckta i 
alarmerande ordalag, och kontextuella problemformuleringar 
balanseras mot varandra. På så vis utvecklas former för att ifrå-
gasätta etablerade sanningar och partiella lösningar, det vill säga 
att upptäcka subtila spänningar snarare än att beskriva konkreta 
brister. Det blir en sorts medling utan att bli en fråga om kom-
promisser, istället är syftet att öppna upp för förändringar på 
strukturnivå (Svensson och Aagaard Nielsen 2006: 35). Med an-
dra ord handlar det om att erbjuda motbilder till dominerande 
ideal (Berglund och Danilda 2008: 61).
 Avslutningsvis kan sägas att all aktionsforskning, trots de 
många olikheterna mellan den reflekterande lösningsfokuserade 
och den konfliktorienterade inriktningen, genomsyras av en kri-
tisk hållning gentemot det positivistiska paradigmet. Dessutom 
finns inom forskningen ett genomgående intresse för den under-
ordnades villkor och erfarenheter (Berglund och Danilda 2008: 
62). Det är angreppssätten för att skapa mer jämlika villkor som 
skiljer sig åt. 
 I följande avsnitt diskuteras en gemensam kärna för de olika 
inriktningarna av aktuell interaktiv aktionsforskning samt deras 
bakomliggande premisser.

Aktionsforskningens	kärna
Om någon tankemässig kärna av den samtida aktionsforskningens 
grunddrag ska formuleras kan den sägas inbegripa tre element: 

 » det första är att forskaren studerar företeelser kontextuali-
serat, 

 » det andra att forskaren studerar genom att förändra, och
 » det tredje att forskaren studerar och förändrar tillsammans 

med andra berörda parter (jämför Caswill och Shove 2000: 
1542). 

2  Härav följer att aktionsforskningen kan beskrivas som en smalare gren av den 



126

Bakom det första elementet återfinns antagandet att verklighe-
tens komplexitet gör att man för att få en djupare förståelse av 
samhälleliga företeelser och abstrakta begrepp måste studera 
dem i specifika sammanhang. Då växer det fram en djupare teo-
retisk förståelse för ett visst ämne eller begrepp. Aktionsforska-
ren Kurt Aagaard Nielsen har uttryckt det så att praxissituatio-
nernas ofärdiga karaktär och mångtydighet möjliggör en upp-
ställning av generella, allmänna lagar om människors handlingar 
(Aagaard Nielsen 2007: 518). Idealt sett leder detta sökande ef-
ter det allmänna i det specifika till en teorigenererande forskning 
som samtidigt är verklighetsnära. 
 ”Barnets bästa” kan tjäna som exempel på ett begrepp som 
lämpar sig väl för sådana kontextuella studier: Principen är uni-
versell i det avseendet att i stort sett alla stater i världen har åta-
git sig att genomföra den och partikulär så till vida att dess inne-
börd är beroende av värderingar i specifika sammanhang. Barns 
bästa beskrivs som barnrättens viktigaste princip (Schiratzki 
2005b). De allra flesta är till synes överens om att denna princip 
ska säkerställa att barn och unga får sina individuella rättigheter 
och behov tillgodosedda. I praktiken är risken emellertid stor att 
barnets bästa döljer ojämlika maktrelationer snarare än att mot-
verka dem, alternativt blir en täckmantel för en rådande ideologi 
i samhället (Freeman 2007: 2). Idag är barnets bästa en utgångs-
punkt för de allra flesta diskussioner om barns villkor i samhäl-
let och appellerar till handling men samtidigt är dess innebörd 
vag och därmed situationsbetingad. Det gör att en fördjupad 
teoretisk förståelse av begreppet bäst kommer till stånd om det 
analyseras i ljuset av bestämda sammanhang.
 Det andra elementet – att studera genom att förändra – grun-
dar sig på inställningen att deltagande i förändringsprocesser bi-

interaktiva forskningen (Caswill & Shove 2000: 154). Den interaktiva forskning-
en karakteriseras av forskning där finansiärer, målgruppen för forskningen och 
forskare arbetar sida vid sida i hela forskningsprocessen, från problemformule-
ring, projektselektion, genomförande och användning av resultat.
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drar till en fördjupad och relevant kunskap. ”Att skapa, inte att 
förutsäga, är den mest tillförlitliga analysmetoden”, hävdade ak-
tionsforskningens grundare Kurt Lewin (min översättning, cite-
rad i Lindhult 2008: 333). Med relevant kunskap kan förstås 
tillförlitlig kunskap. En tänkbar synonym till begreppet fördju-
pad kunskap är socialt robust kunskap, ett begrepp som ur-
sprungligen myntades i boken Rethinking Knowledge (2001) av 
Novotny, Scott och Gibbons i deras diskussioner om vetenska-
pen som en obunden samhällskraft. Två saker är betecknande 
för denna kunskap: Dels är den kontextkänslig så till vida att 
den utvecklas och prövas i ett lokalt sammanhang där även an-
dra kunskapsformer än de traditionellt vetenskapliga finns re-
presenterade. Dels förmår kunskapen synliggöra de samhälleliga 
maktstrukturer som återspeglas i det aktuella sammanhanget 
samt försöker undvika en normaliserad ordning (jämför Winther 
Jørgensen 2008: 357; Berglund och Danilda 2008: 63). Återigen 
kan studier av barnets bästa tjäna som ett exempel ur praktiken. 
Ser vi till myndighetspersoner som fattar beslut om barn som sö-
ker asyl i Sverige tillsammans med sina familjer så är deras upp-
fattning om asylsökande barns bästa en källa för att förstå inne-
börden av denna idé i en kontext av asylprocessen, medan rättig-
heterna i Barnrättskonventionen, och teorier inom psykologin 
om barns grundläggande behov, är andra tänkbart relevanta käl-
lor. Dessa ger i kombination en bred men icke desto mindre 
ofullständig bild av hur barns bästa konstrueras och tillmäts be-
tydelse i asylprocessen. Helhetsbilden kräver, utöver de ovan-
nämnda källorna för att förstå barnets bästa, också kunskap om 
och förståelse för barns underordnade position och attityder till 
flyktinginvandring i samhället. Allt detta är tänkbara påverkans-
faktorer när barns bästa konstrueras i asylprocessen (Lundberg 
2009). 
 Vad som bedöms som tillförlitlig och fördjupad kunskap har 
anknytning till en förändrad relation mellan universiteten och 
deras omvärld. Ett uttryck för denna är de allt högre kraven på 
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att vetenskap formuleras och bedrivs så att den är användbar. I 
vart fall är vetenskapen idag förpliktigad att svara på frågan hur 
det som den föreslår är relevant för andra aktörer i samhället 
(Winther Jørgensen 2008: 349ff). Ett annat uttryck för att aka-
demins förhållande till andra aktörer i samhället reformeras är 
universitetslärarens nya roll; från att ha varit en auktoritär för-
medlare av fakta, till att med nya metoder försöka främja stu-
denters lärande (Ramsden 1996; Biggs 2003). Liknande tenden-
ser kan skönjas i ett vidare perspektiv genom att alla kulturella 
aktiviteter i samhället idag, där det finns en mottagare och en 
avsändare, går mot en mer aktiv och jämbördig dialog. Genom 
internet kan brukare, experter och lekmän göra sina röster hör-
da på ett nytt sätt, och det är idag ingalunda självklart vem som 
får det största genomslaget för sin berättelse. Detta nya kunska-
pande är kanske inte något eftersträvansvärt ideal, eller något 
som självklart leder till ett mer demokratiskt samhälle, men det 
är ett faktum och det påverkar vetenskapens roll och funktion i 
samhället. Att som forskare delta i denna dialog kan vara ett sätt 
för samtidens forskare att förhålla sig till de ökade kraven på 
akademin ifråga om att vetenskapliga resultat ska kunna använ-
das, i kombination med en strävan efter att motverka en alltför 
praktiskt orienterad interaktiv forskning.
 Bakom det tredje elementet av aktionsforskningens grund-
drag – att studera och förändra tillsammans med andra berörda 
parter – återfinns kunskapssynen att forskare inte kan, eller bör, 
ha ensamrätt på att skapa tillförlitlig kunskap i samhället. Tvärt-
om brukar aktionsforskare framhålla att den i många fall domi-
nerande synen på vetenskap, som ett slags garant för vad som är 
en ”sann” beskrivning av verkligheten, är förknippad med stora 
risker (Aagaard Nielsen & Steen Nielsen 2006: 64; Boog 2003). 
Närmare bestämt på så vis att individers och gruppers erfarenhe-
ter kan komma i skymundan av en ambition att systematiskt 
analysera verkligheten. Aktionsforskare eftersträvar istället att 
även subjekten själva blir aktiva deltagare i analysen – så kallade 
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medforskare. Här tar aktionsforskare samtidigt avstånd från ett 
positivistiskt perspektiv där samhällets sociala liv objektifieras 
genom att subjektet och dennas handlingar beskrivs och analyse-
ras.
 Ibland framhålls att den interaktiva forskningen vilar på den 
dubbla hermeneutiska process som består i ett ömsesidigt utbyte 
mellan forskare och praktiker, där forskaren tolkar en redan tol-
kad verklighet som sedan tolkas av praktiker och så vidare. På så 
vis fördjupas kunskapen om och respekten för den andre, samti-
digt som utrymme ges för reflektion över de egna föreställning-
arna och handlingarna i det specifika sammanhanget.
 Den gemensamma kunskapsbildning som uppstår i detta 
sammanhang är en process sprungen ur subjektens vardagsför-
ståelser vilka problematiseras genom ett sökande efter mer 
grundläggande förklaringar (Svensson 2008: 374). Ytterligare en 
dimension är att deltagarna, genom att kollektivt undersöka och 
reflektera över samt försöka förändra sina egna handlingar, blir 
bättre rustade att hantera sina relationer till organisationen eller 
andra sociala sammanhang som de vistas i (Aagaard Nielsen 
2007: 517; Boog 2003: 426). Således finns inom aktionsforsk-
ningen, utöver ett inslag av vad som kan betecknas som ett de-
mokratiserat kunskapssökande, också en ambition att reintegre-
ra demokratiska värderingar i institutionell förändring. 
 Ett ifrågasättande av den auktoritära syn på kunskap och 
kunskapsinhämtning som traditionellt gjort sig gällande inom 
akademin är sålunda central inom aktionsforskning. En viktig 
inspirationskälla härvidlag är Frankfurtskolans företrädare Max 
Horkheimer och Theodor W Adorno och kanske framförallt dis-
kussionen i boken Upplysningens dialektik (först publicerad 
1947). När boken skrevs var en central fråga hur nazistiska och 
fascistiska grymheter kunde breda ut sig i ett Europa som sedan 
länge uppfattade sig självt som upplyst. Horkheimer och Adorno 
menade att en del av svaret stod att finna i upplysningsprojektet 
och dess perverterade förverkligande (Horkheimer och Adorno 
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1947). Den utveckling som vetenskapen, i upplysningens namn, 
hade undergått i människans strävan att avmystifiera och kon-
trollera naturen förutsatte att upplevelser (inbillning) ersattes 
med kunnande (vetande) (Horkheimer och Adorno 1981: 54). 
Men under andra världskriget växte något nytt fram ur strävan 
efter att behärska naturen, nämligen ett tvångsmässigt beteende 
som ledde till att all rationalitet gick förlorad. Upplysningen slog 
över i sin motsats och det som tidigare bidragit till att minska 
människans naturberoende och rädslor kom nu att alstra det den 
från början velat bekämpa, människornas fruktan.
 Liksom Paul-Michel Foucault senare gjort kopplade Hork-
heimer och Adorno i Upplysningens dialektik samman veten-
skap och makt på så vis att de antogs förutsätta varandra. Bägge 
grundar sig på distans och abstraktion, vilket i sin tur framföder 
ett främlingskap mellan objektet (naturen) och subjektet (män-
niskan). Denna dikotomi vill aktionsforskningen försöka mot-
verka och upplösa. Ett steg på vägen är att ställa på ända den 
traditionella hierarkin mellan vetenskapsmän och lekmän – om 
man så vill mellan vardagserfarenheter och administrativa logi-
ker. 
 Aktionsforskning är sammanfattningsvis inte en uppsättning 
teorier och metoder, men väl ett perspektiv på kunskap, lärande 
och hur vetenskapligt arbete kan bedrivas, med ’tillblivelse’ som 
centralt element. Följaktligen är det människors gemensamma 
lärande och relationer som sökarljuset riktas mot snarare än in-
dividers egenskaper (den interaktiva dimensionen). Tillvaron, i 
alla dess mer eller mindre dramatiska skeden, ses som en väv av 
micro-processer av socialt samspel med inslag av konkreta hand-
lingar (Johannisson 2008: 36) (det kontextspecifika). Vidare be-
tecknas perspektivet av att forskaren är starkt engagerad både i 
planeringen och genomförandet av aktiviteter och i analysen av 
förändringsprocesser och dess konsekvenser (förändringsaspekten). 
En förhoppning är att detta kan generera generaliserbar, sam-
hällsrelevant kunskap om komplexa företeelser. 
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 I nästa avsnitt diskuteras några samtida utmaningar inom 
aktionsforskningen, närmare bestämt relationen forskare-delta-
gare, uppgiften att definiera målen för projektet och frågan om 
kvalitetskontroll. 

Aktionsforskningens	samtida	utmaningar
Relationen mellan forskare och deltagare är en utmaning som är 
närmast inbyggd i ett aktionsorienterat projekt och som forska-
ren därmed måste hantera. Utvecklingsinriktade praktiker och 
forskare har i princip alltid, åtminstone delvis, olika intressen 
som kan leda till målkonflikter som komplicerar samverkan. En 
fråga för forskaren är om det är möjligt att upprätthålla ett kri-
tiskt perspektiv när den grundläggande metodologiska utgångs-
punkten är gemensam kunskapsbildning. Ett sätt att förhålla sig 
till detta problem är genom ett synliggörande av såväl den atti-
tyd forskaren har till praktikernas etiska principer som prakti-
kernas syn på forskaren. Därtill krävs genomgående en viss dis-
tansering till medforskande praktiker för att forskaren inte ska 
förlora sin förmåga att förhålla sig kritisk till den sociala praktik 
hon/han vill förstå och förändra. Om forskaren kommer att dela 
samma mentala rum som praktikerna blir bidraget till den aka-
demiska världen tämligen litet (Johansson 2008: 21; Svensson 
2008: 82). Samtidigt kan med fog hävdas att det sällan är subjek-
tet i sig självt som är problemet utan snarare det sammanhang i 
vilket subjektet är verksamt samt konsekvenserna av de hand-
lingar subjektet begår. Genom att vara nära subjektet får forska-
ren en djupare kunskap om såväl dess handlingar som det aktu-
ella sammanhanget och det behöver inte nödvändigtvis innebära 
att man tappar distansen. 
 En annan utmaning, som återfinns i de allra flesta aktions-
forskningsprojekt och särskilt de med en utopisk ansats, har att 
göra med målet för projektet. Det finns otaliga exempel på pro-
jekt som resulterat i förslag till konkreta förbättringar i en orga-
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nisation, på ett område eller i samhället som helhet, och som 
stannat vid att vara just förslag. Den balansgång som här blir 
aktuell, mellan ett vetenskapligt intresse för processer å ena si-
dan och att möta behovet av genomförbara förslag som under-
lättar praktikers arbete å andra sidan, kan skapa problem och i 
värsta fall motverka förändring. Samtidigt innebär, vilket man 
uttryckligen bör reflektera över, lösningar på konkreta problem 
inte nödvändigtvis att man åstadkommer utveckling och/eller 
långsiktiga, strukturella förändringar (Westlander 2006: 54). Att 
förändra bakomliggande strukturer är alltid ett långsiktigt arbe-
te som kräver uthållighet. Som interaktiv forskare kan man för-
hoppningsvis vara en katalysator som bidrar till små steg på vä-
gen (Boog 2003: 434; Johansson 2008: 32). 
 Den stora utmaningen, som jag ser det, består i att upprätt-
hålla den aktionsorienterade ansatsen som bygger på tanken att 
en annan värld är möjlig. Det ställer krav på att praktiker fördju-
par sin egen förståelse av de premisser och etiska problem som är 
förknippade med deras verksamhet. Och det ställer krav på fors-
karen att driva underifrån styrda processer utan att enbart ägna 
sig åt eländesforskning. Vardagsnära situationer kan då analyse-
ras med en utopisk blick, varvid möjligheterna till förändring i 
viss mån ersätter själva förändringen. 
 Min erfarenhet är att det kan vara befriande för medforskan-
de praktiker att delta i ett projekt som har till utgångspunkt att 
vara kritiskt. Mot denna bakgrund är det eftersträvansvärt att 
aktionsforskningen är kritisk och närmast störande (Svensson 
2008: 373). Själva utgångspunkten bör vara att det finns djupgå-
ende motsättningar mellan det man vill uppnå och den rådande 
situationen (Johansson 2008: 20). I mitt fall var det exempelvis 
helt nödvändigt med ett kritiskt perspektiv på statsapparaten 
som en representant för en dominerande ideologi där en reell be-
tydelse av mänskliga rättigheter lätt kommer i skymundan för 
andra politiska intressen, exempelvis intresset av att begränsa 
invandringen. Med ett sådant kritiskt perspektiv kunde djupgå-
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ende motsättningar i arbetet mellan migrationskontroll och 
mänskliga rättigheter blottläggas och analyseras. 
 Den kanske största utmaningen inom aktionsforskningen 
handlar om kvalitetskontroll. Det finns ett behov av en fördju-
pad diskussion om hur nya adekvata former av kvalitetskontroll 
kan utformas. Liksom i annan samhällsvetenskaplig forskning, 
som tar avstånd från positivismens verifikationskrav, ställs an-
dra kvalitetskrav i ett aktionsforskningsprojekt än i traditionella 
positivistiskt orienterade projekt eftersom dessa ofta är mer sys-
tematiska och därmed också med nödvändighet mer begränsade. 
 Saken kompliceras ytterligare av att aktionsforskare i regel 
har ett starkt engagemang för förändring. Detta kräver en rekon-
struktion och utvidgning av vissa grundläggande kvalitetsbe-
grepp. I ett bokkapitel med den talande titeln ”Att bedöma och 
uppnå kvalitet i interaktiv forskning” föreslås att en bredare 
kvalitetskarta än de gängse är nödvändig för att bedömningar av 
interaktiva projekt ska vara möjliga (Lindhult 2008: 336). Erik 
Lindhult lyfter fram ett antal nya perspektiv på begreppen validi-
tet (ungefär korrekt avbildning) och reliabilitet (ungefär resulta-
tens stabilitet). Validitet, föreslår Lindhult, bör inte bedömas uti-
från enbart inomvetenskapliga teori- och metoddiskussioner, ut-
an även utifrån kunskapens användbarhet och huruvida diskus-
sionerna långsiktigt motverkar ojämlika maktrelationer i sam-
hället. Reliabilitet bör bedömas, utöver det inomvetenskapliga 
kriteriet reproducerbarhet, i förhållande till stabiliteten i försla-
gen, hållbarheten av förbättringar samt ”säkerhet, trygghet, häl-
sa, begränsade risker”, faktorer som, om man så vill, ligger nära 
de mänskliga rättigheterna (jämför Lindhult 2008: 336; jämför 
FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter).
 Om en bredare kvalitetskarta ska bli allmänt accepterad in-
om samhällsvetenskapen förutsätts att övriga utmaningar som 
beskrivits ovan tas på allvar de kommande åren. Då kan också 
aktionsforskningen erbjuda vetenskapssamhället något nytt. 
Kanske är det viktigaste bidraget från aktionsforskningen att de 
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spänningar som bottnar i forskares tendens att positionera sig 
löses upp. Då skapas också gynnsamma förutsättningar för en 
dialog om hur olika spänningar i samhället kan upplösas. Själv-
fallet är aktionsforskare, liksom alla andra samhällsvetenskapli-
ga forskare, intresserade av positioneringar. De hjälper till att 
identifiera vad vetenskap är för den enskilde forskaren samt tyd-
liggör grundläggande premisser för det egna vetenskapliga arbe-
tet. Inte sällan leder dock positionering till låsningar och de ris-
kerar därmed att motverka en djupare diskussion om vad veten-
skap är och bör vara (Fuglsang & Bitsch Olsen 2007: 9). 
 Inom aktionsforskningen betraktas positionering dock inte 
som något fast bestämt och stadigvarande utan som något som 
tar form, utvecklas, och förändras i praxis. Det är processerna 
som aktionsforskningen vill försöka fånga, och för ändamålet 
görs ett medvetet och uttalat val att förändra vardagssamman-
hang genom att gestalta demokratiska processer där deltagarna 
betraktas, och ser sig själva, som ansvarstagande individer (Aa-
gaard Nielsen & Steen Nielsen 2006: 155). 

Avslutning
För att återknyta till projektet Från ord till handling var det tyd-
ligt att spänningen mellan olika intressen påverkade arbetet. 
Projektet medfinansierades av Europeiska flyktingfonden och 
som projektägare stod en frivilligorganisation vars syfte är att 
arbeta för att barns rättigheter tillmäts betydelse i verksamheter 
som rör dem. Under mina observationsstudier beskrev chefer in-
te sällan barnets bästa som en fråga om kortare handläggningsti-
der medan det för enskilda medarbetare på Migrationsverket 
handlade om att prata med barn om svåra traumatiska upplevel-
ser på ett etiskt försvarbart sätt. För min egen del var barnets 
bästa i asylprocessen en fråga om att synliggöra och motverka en 
restriktiv tillämpning av Utlänningslagen. Samtliga dessa synsätt 
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stöttes och blöttes i de utbildningsaktiviteter som ingick i projek-
tet. 
 Under projekttiden pågick kontinuerligt diskussioner på fle-
ra nivåer, dels om allmänna problem – hur förverkligar vi idén 
om alla människors lika värde, dels om kontextuella problem-
formuleringar – hur pratar man med barn om traumatiska upp-
levelser i deras liv, eller hur kan barns asylskäl synliggöras i ett 
beslut? Från myndighetens sida visade man intresse för de aktivi-
teter och verksamheter, bland annat handledning och utbildning, 
som jag, mina medarbetare och tjänstemännen på Migrations-
verket menade kan främja ett genomslag för barns bästa och an-
dra mänskliga rättighetsprinciper på Migrationsverket. Några 
konkreta prioriteringar för att ge barnets bästa en reell effekt i 
organisationen syntes dock inte i praktiken. Projektet omnämns 
uttryckligen i två av myndighetens årsredovisningar (2007 och 
2008) och i en av dessa presenterar Migrationsverket också ett 
antal aktiviteter som man planerat att genomföra i samverkan 
med till projektet anknutna personer: 

[arbetet med] att utarbeta ett utbildningspaket avseende barnkon-

sekvensanalyser … utförs tillsammans med verksamhetsområde 

Mottagning och i samverkan med BRIS, utbildningsföretaget Fa-

bel och Malmö högskola (Migrationsverket 2008: 56). 

I skrivande stund har dock inga vidare kontakter tagits. Behoven 
av utbildning, handledning och tid för reflektion har jag person-
ligen dock fortsatt fört fram i diskussioner med ledningen för 
asylenheterna i Malmö, vid seminarier (Nordiska hälsovårds-
högskolan 2009 och Migrationsverkets EMN-konferens 2009), i 
dagspress samt i tidskrifterna Advokaten (Lundberg 2007 och 
2009h) och Artikel 14 (Lundberg 2009g).
 Gick det då att vara visionär? Samtidigt som vi förde en dia-
log om behovet av konkreta aktiviteter som handledning och ut-
bildning med såväl handläggare på asylenheterna i Malmö som 
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med deras chefer var en tydlig ledstjärna i projektet den ovan 
nämnda kritiska aktionsforskningen. I alla sammanhang då vi 
diskuterade hur idén om barns bästa kan få ett starkare genom-
slag i asylprocessen var en utgångspunkt och orientering den ut-
opiska framtidsorienteringen. Med andra ord var det inte fråga 
om att vända sig bort från det utopiska (alla människors lika 
värde) mot det realistiska (organisatoriska förändringar, exem-
pelvis lite kortare handläggningstider) utan om att göra det uto-
piska konkret (jämför Aagaard Nielsen & Steen Nielsen 2006: 
159). Detta innebar ofta ett ifrågasättande av föreställningar hos 
tjänstemän om att asylsökande familjer egentligen inte har asyl-
skäl om att Sverige är bäst på detta med barns rättigheter i jäm-
förelse med andra länder, eller att föräldrar från ’andra kulturer’ 
inte ser till sina barns bästa och att detta är kulturellt betingat. 
Vid ett par tillfällen under projektet informerades jag direkt av 
handläggare om att de, i sin bedömning av barns asylärenden, 
använt den förståelse av barns rättigheter som de utvecklat inom 
ramen för projektets aktiviteter. Kombinationen av denna teore-
tiska förståelse av begreppet barnets bästa och en handläggning 
där barnets situation sattes i fokus visade sig leda till ett väl un-
derbyggt beslut där den centrala frågan i förhållande till barnen i 
familjen var om vederbörande skulle få sina rättigheter tillgodo-
sedda vid ett återsändande. 
 Vi närmade oss vid några tillfällen också frågan om det är 
rimligt, i en globaliserad värld, att människors födelseplats har 
en helt avgörande inverkan på möjligheterna att leva ett värdigt 
liv. Och hur det kan komma sig att den ökade migrationen, vil-
ken sker parallellt med globaliseringens massiva flöden av kapi-
tal, varor och tjänster och ett allt större genomslag världen över 
för mänskliga rättigheter, på olika sätt alltjämt kriminaliseras. 
Kriminaliseringen av migration gör att människor omöjligt kan 
ta sig till Europa på laglig och säker väg för att söka en fristad. 
Denna utveckling ackompanjeras paradoxalt nog av det faktum 
att ett allt större antal flyktingar och andra migranter har behov 
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av skydd i något annat land än det de kommer ifrån (Trindade & 
Cancado 2008:139). 
 Ytterst handlar aktionsforskning om förhållandet mellan 
forskning och förändring och mellan akademin och dess om-
värld. Det gör att en kontinuerlig diskussion om hur forskning 
bör bedrivas och varför är central för aktionsforskare. Ska forsk-
ningen gestalta kunskap som sedan överlämnas till politiker och 
praktiker att omsätta i handling? Eller ska forskningen involve-
ras i, engageras och aktivt hantera de värden/normer som den 
sedermera kan komma att bidra till, alternativt motverka, på po-
litikers och praktikers villkor?
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8 .	 	
FöRhöR	MEd	 	
BROTTsOFFER	sOM	hAR	
uTländsK	BAKgRund		

Sophie Hydén

Inledning
Som framgått av tidigare bidrag i denna vänbok finns det olika sätt 
att se på IMER-forskning och dess syfte. Något som karakteriserar 
många av de avhandlingar som hittills har skrivits vid IMER på 
Malmö högskola är att de utgör empiriska studier som belyser kon-
kreta verksamheter, och att de utmynnar i kunskaper som kan öka 
en icke-diskriminerande handlingsberedskap i det mångkulturella 
samhället. Detta är ambitionen även i föreliggande text. 
 Rättsväsendet har precis som övriga samhällssektorer ankla-
gats för att diskriminera personer med utländsk bakgrund (SOU 
2005:56; SOU 2006:30; Brå 2008:4). Kritiken går ut på att man 
inte lyckas leva upp till den juridiska likhetsprincip3 som är ett 
grundläggande krav i verksamheten. Forskningen har hittills va-
rit inriktad på att beskriva de strukturer som ligger till grund för 

3  ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter 
inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför 
lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet” (Regeringsformen 1 kapitlet 9 §). 
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den etniska diskrimineringen (jämför SOU 2006:79) och vissa 
försök har gjorts att konkretisera hur diskrimineringen tar sig 
uttryck inom rättsväsendet (se exempelvis Hydén & Lundberg 
2004; Pettersson 2005:2; Andersson 2006; du Rées 2006; Hydén 
2006; Brå 2008:4). Få eller inga studier har däremot intresserat 
sig för hur olika verksamheter gör för att anpassa sig till det 
mångkulturella samhället och dess befolkning. Det saknas med 
andra ord forskning som identifierar och analyserar olika hand-
lingsalternativ (jämför Caroline Ljungbergs kapitel). 
 Brottsförebyggande rådet har konstaterat att rättsväsendet 
och dess aktörer för att undvika att diskriminera måste ta hän-
syn till skillnader i olika gruppers förutsättningar och behov och 
ibland hantera ärenden utifrån andra rutiner än de gängse (Brå 
2008:4: 12). Förekommer den typen av hänsynstaganden och 
anpassning idag inom rättsväsendet? Denna fråga avser jag att 
här diskutera med utgångspunkt i det arbete som polisens utre-
dare genomför när de håller förhör med brottsoffer. Utifrån in-
tervjuer med utredare vid polisen ger jag exempel på vilka svå-
righeter utredare upplever sig möta i förhör med brottsoffer som 
har utländsk bakgrund, och vilka eventuella möjligheter att han-
tera och finna lösningar på dessa svårigheter som de ser i sitt ar-
bete.4 
 Jag inleder med att berätta om den intervjustudie som ligger 
till grund för det empiriska material jag hänvisar till i texten. Ef-
ter det resonerar jag kring hur företeelsen brottsoffer kan för-
stås, vad som krävs för att någon ska betraktas som ett brottsof-
fer och vad etnicitet kan ha för betydelse i sammanhanget. I näs-
ta avsnitt presenterar jag tidigare forskning som bidrar till att 
bättre förstå vilka förutsättningar brottsoffer med utländsk bak-
grund har i rättsprocessen. Jag går sedan in på vad som utmärker 
utredares arbete inom polisen och hur förhör i stora drag går till. 
Därefter följer ett avsnitt som ger en bild av utredares förhör i en 

4  Uppskattningsvis drygt hälften av de personer som utredare i Malmö kommer 
i kontakt med i sitt arbete har utländsk bakgrund, enligt deras egen bedömning.
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mångkulturell kontext, utifrån exempel som utredare har gett på 
svårigheter och handlingsmöjligheter i förhör med brottsoffer 
som har utländsk bakgrund. Jag avslutar texten med att lyfta 
fram några slutsatser som går att dra av studien. 

Intervjustudien	
Våren 2008 intervjuade jag utredare vid polisen inom ramen för 
ett forskningsprojekt om brottsoffer med utländsk bakgrund i 
rättsprocessen.1 Materialet omfattar intervjuer med 20 personer 
verksamma vid fem olika enheter inom polisområde Malmö vid 
Polisen i Skåne.2 De flesta intervjuerna genomfördes i grupp, och 
några personer medverkade vid två intervjutillfällen. Alla med-
verkande var poliser med undantag för en som var civilanställd. 
Åldern på de medverkande varierade och de hade varit olika 
lång tid i polisyrket såväl som i den utredande funktionen. Av de 
20 personer jag intervjuade var åtta kvinnor och resten män. 
Samtliga intervjupersoner hade svensk bakgrund, enligt vad jag 
uppfattade utifrån namn och utseende.
 Det övergripande temat för intervjuerna var huruvida brotts-
offers utländska bakgrund påverkar förhörssituationen. Inter-
vjuerna utmynnade i en bild som utredare gav av vad som är 
specifikt för arbetet med brottsoffer som har utländsk bakgrund. 
En gemensam nämnare i intervjuerna var att kommunikationen i 
dessa förhör försvåras av olika faktorer, varav vissa enligt utre-
dare gick att göra något åt medan andra var svårare att påverka. 

1  Projektet är finansierat av Brottsoffermyndigheten.

2  Personal från följande enheter medverkade: Ingripande-enheten, receptionen, 
kriminaljouren, en utredningsenhet knuten till ett närpolisområde, samt familje-
våldsenheten. En intervju genomfördes med fyra utryckningspoliser för att även få 
en bild av förhörssituationen i den yttre verksamheten. Samtliga intervjuer ge-
nomfördes på något av de båda polishusen i Malmö, i de medverkandes rum eller i 
ett konferensrum och varade mellan en och en och en halv timme. Då jag förstod 
att det var svårt att få loss personal för intervjuer gick urvalet av intervjupersoner 
till så att enhetschefer själva valde och gav mig namn på personer att kontakta för 
en intervju eller bokade in tider åt mig för intervjuer med några ur personalen. 
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Utredare menade till exempel att de kunde anpassa sig i sitt be-
mötande av brottsoffer som har utländsk bakgrund, medan pro-
blem relaterade till tolkens närvaro var svårare att göra något åt. 
Det bör poängteras att mycket av det utredarna tog upp var svå-
righeter som kunde förekomma oavsett brottsoffers bakgrund. 
Detta påpekade utredarna själva, men betonade samtidigt att 
vissa aspekter var mer vanligt förekommande och mer framträ-
dande i förhör där brottsoffer har utländsk bakgrund.
 Intervjuerna fångar den bild av arbetet som utredare själva 
har, eller har förmedlat, och inte nödvändigtvis hur deras arbete 
faktiskt går till. I en intervjustudie som denna finns det alltid en 
risk för att människor som intervjuas försöker att upprätthålla 
en viss bild inför forskaren, inte minst när de är representanter 
för en myndighet med särskilda lagar, regler och policys för hur 
arbetet skall gå till (van Maanen 1991: 206f). I denna studie 
tangerar intervjufrågorna dessutom ett kontroversiellt ämne – 
invandrare – vilket kan tänkas ha manat till försiktighet. Det 
som framkommit i mina intervjuer överensstämmer emellertid i 
stor utsträckning med vad andra studier av utredares arbete vi-
sar, även sådana studier som bygger på observationer (Holmberg 
2004; Björk 2006; 2009). 
 Studiens lärande dimension förtjänar att lyftas fram. Inter-
vjuer kan betraktas som ett mellanmänskligt samspel där kun-
skap utvecklats genom en dialog (Kvale 1997: 117). Med mig 
och varandra som bollplank har utredarna som intervjuats fått 
möjlighet att reflektera över erfarenheter i sitt arbete och sätta 
ord på hur de gör och resonerar när de håller förhör. Detta kan 
ha bidragit till en mer medveten hållning i förhör med brottsof-
fer som har utländsk bakgrund. I bästa fall kan alltså studien ge-
nom min insamling av empiriskt material ha bidragit till en för-
bättrad praxis (jämför Anna Lundbergs kapitel om aktionsforsk-
ning).
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Brottsoffer	med	utländsk	bakgrund
Brottsoffer hade länge en underordnad betydelse i det svenska 
samhället. Rättssystemet utgick primärt från ett gärningsmanna-
perspektiv så till vida att gärningsmannens motiv till en handling 
(brottet) vid rättegång och domslut tillskrevs en större betydelse 
än konsekvenserna av handlingen, alltså skadan för brottsoffret 
(Lindgren 2004: 15; Heberlein 2008: 9). Även samhällets olika 
stödinsatser i samband med brott har i regel fokuserat på gär-
ningsmannen snarare än brottsoffret. Detta förhållande har för-
ändrats de senare decennierna och brottsoffers intressen har 
börjat tas tillvara i större utsträckning genom förbättrad ersätt-
ning, rätt till målsägandebiträde, stödverksamheter, informa-
tions- och utbildningsinsatser för rättsväsendets aktörer med 
mera (Lindgren 2004: 15). 
 Även forskningen om brottsoffer har expanderat under sena-
re år. Kanske är det därför som det inte finns någon entydig defi-
nition av begreppet brottsoffer. Definitionerna är istället flera 
och beroende av vilket vetenskapligt perspektiv som får styra. 
Begreppet brottsoffer är inte heller rättsligt definierat, men i juri-
disk mening är det ändå rimligt att tala om att den som utsatts 
för brott är att betrakta som brottsoffer. Om någon som utsatts 
för brott samtidigt lidit skada kan hon, han eller den – om det är 
ett företag eller annan juridisk person – ha rätt till skadestånd. I 
rättsligt hänseende talar man då om målsägande, vilket i Rätte-
gångsbalken 20 kapitlet 8 § definieras som den mot vilken ett 
brott har blivit begånget eller som har blivit förnärmad av brot-
tet eller som har lidit skada av det. 
 Utifrån en sociologisk synvinkel är brottsoffer en socialt kon-
struerad kategori som formas av omgivningens sociala föreställ-
ningar om vem som ska betraktas som ett brottsoffer (Åker-
ström & Sahlin 2001). En förutsättning för att en brottsofferka-
tegori ska etableras är att människor upplevs göra sig förtjänta 
av andras medlidande, de måste uppfylla offerskapets karakte-
ristika. Enligt den norske kriminologen Niels Christie går det att 
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identifiera vissa omständigheter som i kombination med varan-
dra skapar den typ av offer som lättast vinner omvärldens sym-
pati.  Omständigheterna som skapar sådana idealiska offer3 är 
enligt Christie att: Offret är svagt; Offret är upptaget med en res-
pektabel aktivitet; Offret är på en plats denne inte kan klandras 
för att vara på; Gärningsmannen är stor och ond; Gärningsman-
nen är okänd och har inte någon personlig relation till offret; 
Offret är tillräckligt mäktigt för att göra sitt fall uppmärksam-
mat, alternativt möter inte starka motkrafter mot att erkännas 
som idealiskt offer. Observera att det idealiska offret är en scha-
blonbild som människor bär på och ingen objektiv kategori 
(Christie 2001: 48). 
 Teorin om det idealiska offret belyser mekanismer som ligger 
till grund för brottsoffers möjligheter till stöd, skydd och ersätt-
ning och utgör därmed en möjlig utgångspunkt för att förstå vil-
ka faktorer som kan spela in och påverka exempelvis polisers 
förhör med brottsoffer (jämför Lindgren 2004: 297; Sonander 
2008: 93f). Resonemanget handlar om att vissa lättare än andra 
får fullständig och legitim status som offer när de drabbas av 
brott för att de stämmer överens med de kollektiva föreställning-
arna om hur ett brottsoffer ska vara och vilka omständigheter 
som borde råda kring brottet.4 Etnicitet är en faktor som kan 
spela in i detta sammanhang. Medias tendens att framställa in-
vandrarmannen som våldsbenägen och kriminell kan exempelvis 

3  Christie lanserade teorin om det idealiska offret 1986 i texten ”The Ideal Vic-
tim”, i Ezzat A Fattah (red) From Crime Policy to Victim Policy. New York: St 
Martin’s Press.  Jag har använt en svensk översättning av Christies text.

4  Ett exempel på ett idealiskt offer kan vara den gamla kvinnan som blir rånad 
på väg hem efter att ha varit och hälsat på sin sjuka syster. Ett exempel på ett min-
dre idealiskt offer skulle kunna vara en berusad ung man på nattklubb som blir 
rånad under kvällen. Skadorna i samband med rånet blir kanske värre än för den 
gamla kvinnan, och pengarna kanske var mer värda för den unga mannen. Men 
dessa omständigheter har ingen påverkan på förutsättningarna för att vinna status 
som idealiskt offer eftersom den unge mannen kan tillskrivas eget moraliskt an-
svar för det som hänt honom genom att ha varit berusad och vistats i något som 
kan uppfattas som en tvivelaktig miljö (Lindgren 2004: 30f).
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ha betydelse för kollektiva föreställningar om idealiska gär-
ningsmän (Brune 1998, 2004; Bredström 2003). Etnicitetens be-
tydelse i relation till brottsoffer är fortfarande ett relativt out-
forskat område. Dubbel viktimisering är ett begrepp som börjat 
användas för att synliggöra att det finns brottsoffer som riskerar 
att drabbas hårdare än andra i samband med brott som en följd 
av sin utsatta position i samhället. Personer med utländsk bak-
grund, funktionshindrade, homosexuella och narkotikamissbru-
kare är exempel på grupper som i kontakter med sjukvård, för-
säkringskassa, rättsväsende och andra samhällsinstitutioner fal-
ler utanför normen, riskerar att mötas med fördomar, eller på 
olika sätt saknar förutsättningar för att ta sig fram i systemet 
(Lindgren et al. 2001: 91ff). Det är detta sämre utgångsläge än 
befolkningen i allmänhet som kan leda till dubbel viktimisering 
för människor som utsätts för brott, till exempel vid polisens för-
hör, såvida inte utredare beaktar de makt- och kulturskillnader 
som kan göra sig gällande i sammanhanget. 

Tidigare	studier	
Endast ett par svenska studier berör brottsoffer med utländsk 
bakgrund i möte med rättsväsendet och dess aktörer. Jag kom-
mer i detta avsnitt att även ta upp studier som inte direkt handlar 
om brottsoffer, men som jag menar bidrar till att klargöra pre-
misserna för brottsoffer med utländsk bakgrund i rättsproces-
sen. 
 Studier som försökt fånga brottsoffers upplevelser av mötet 
med polis och övriga rättsväsendet ger i viss mån en kluven bild 
av hur personer med utländsk bakgrund upplevt polisers bemö-
tande. Magnus Lindgren har i sin avhandling Brottsoffer i rätts-
processen (2004) undersökt hur brottsoffer upplevt möten med 
polis, åklagare och domstolar. Enligt hans enkätundersökningar 
från år 1993 till 2003 har brottsoffer generellt en övervägande 
positiv inställning gentemot polisen. Drygt 90 procent av brotts-
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offren uppfattade poliserna som mycket eller ganska hjälpsam-
ma (Lindgren 2004: 196ff). Avhandlingens resultat tyder på att 
varken kön, ålder eller etnicitet har någon betydelse för brottsof-
fers uppfattningar om polisens bemötande (Lindgren 2004: 
251ff). Etnicitet tycks däremot spela in utifrån Brottsförebyg-
gande rådets årliga Nationella trygghetsundersökning, som 
2008 visade att personer födda i Sverige med två utrikes födda 
föräldrar hade en betydligt lägre andel med positiv erfarenhet 
och en betydligt högre andel med negativ erfarenhet av polisen, 
än utrikes födda och andra inrikes födda. Upplevelsen av polisen 
var i denna undersökning mindre positiv även för befolkningen i 
allmänhet, då drygt hälften (55%) av dem som varit i kontakt 
med polisen i egenskap av brottsoffer under de senaste tre åren 
uppgav att de hade positiva erfarenheter av polisen, och var sjät-
te (15%) negativa erfarenheter (Brå 2009:2: 82ff). 
 Brå:s rapport om diskriminering i rättsprocessen ger exempel 
på anledningar till att brottsoffer upplevt sig illa behandlade el-
ler diskriminerade av rättsväsendets aktörer. Anmälningar till 
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) mellan år 
2000 och 2005 visar att brottsoffer upplevt sig misstänkliggjor-
da och behandlade som gärningsmän istället för offer, uppfattat 
att polisen inte kallat vittnen i deras ärenden för att slippa extra 
arbete med att få fram tolk samt upplevt sig respektlöst behand-
lade och lågt prioriterade i utredningsprocessen, allt på grund av 
sin utländska bakgrund (Brå 2008:4: 45ff). Även rättsliga aktö-
rer ger i rapporten exempel på erfarenheter och upplevelser av 
diskriminering inom rättsväsendet. Dessa handlar om kommuni-
kationssvårigheter, stress, bristande tålamod, tillsammans med 
stereotyper om personer med utländsk bakgrund som de tillfrå-
gade anser missgynnar tilltalade och målsägande i rättsproces-
sen. Enligt åklagare och advokater kunde till exempel målsägan-
de med utländsk bakgrund i förhör av poliser bli ifrågasatta i 
högre utsträckning än svenska målsägande. Åklagare uppgav 
även att de upplevt poliser som mindre engagerade i utredningen 
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av brott där personer med utländsk bakgrund varit offren, alter-
nativt att polisen inte hade utrett brott överhuvudtaget, varit 
återhållsamma i sina försök att skaffa fram bevis, eller dragit ut 
på tiden på ett sätt som inte skulle ha hänt en svensk målsägande 
(Brå 2008:4: 58f). Det beskrevs vidare som missgynnande för 
människor att behöva prata genom tolk, särskilt när det gällde 
brottstyper som är svåra känslomässigt att prata om såsom sexu-
albrott. I dessa fall ansågs risken för missförstånd öka ytterligare 
(Brå 2008:4: 60ff). 
 En annan Brå-studie är en granskning av polisens hantering 
av ärenden som gäller misshandel mellan obekanta, med syftet 
att ta reda på vilka ärenden polisen väljer att utreda respektive 
lägga ned. Genomgången av 367 anmälningar om misshandel 
under år 2006 inom två svenska polismyndigheter visar på stora 
variationer beroende på huruvida målsägande och misstänkt 
gärningsman hade svensk eller utländsk bakgrund. Sannolikhe-
ten var störst för att ett brott skulle utredas av polisen när gär-
ningsmannen hade utländsk bakgrund och målsäganden var 
svensk. Närmare bestämt utreddes då 89 procent av fallen. Det 
motsatta förhållandet gällde om både målsägande och gärnings-
man hade utländsk bakgrund. Då utreddes brottet i endast 55 
procent av ärendena (Brå 2007:12: 48). Studiens resultat sam-
manfattas enligt följande: 

Om målsäganden är svensk och den misstänkte tycks ha utländsk 

härkomst ökar utredningsbenägenheten. Men om båda parterna i 

stället tycks ha utländsk härkomst blir resultatet det motsatta: då 

är polisen mindre benägen att inleda en utredning. Den eventuella 

diskriminering som detta kan tyda på riktar sig då snarare mot 

målsäganden med utländsk bakgrund, eftersom deras anmälning-

ar oftare läggs ner. Totalt sett kan det beskrivas som en dubbel 

diskriminering där personer av utländsk härkomst diskrimineras 

inom rättsväsendet både som gärningsmän och som målsäganden. 

(Brå 2007:12: 53).
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Förhörsledare i studien förklarade resultatet med hänvisning till 
att brott mellan invandrare tenderar att bortprioriteras för att de 
ofta kräver mer tid och resurser i form av tolk, extra information 
och förklaringar till de inblandade parterna (Eksten 2007: 45). 
Därmed bekräftar förhörsledarna det som många polisforskare 
har konstaterat, nämligen att en strävan efter effektivitet i kvan-
titativ bemärkelse har stor betydelse för hur polisverksamheten 
utförs (Skolnick & Fyfe 1993: 90; Skolnick 1994: 41f; Holm-
berg 1999; Granér & Knutsson 2001: 80).   
 I samma riktning som Brå:s undersökning pekar Anders Stål-
berg-Gustafssons studie5 men då ifråga om invandrade brottsof-
fers möjlighet att få upprättelse genom att förövaren åtalas och 
döms samt åläggs att betala skadestånd. Sannolikheten för upp-
rättelse visade sig vara mindre om brottet begåtts av en lands-
man eller annan invandrare än om förövaren var svensk. När det 
gäller upplevelsen av bemötandet hos polisen bland svenska och 
utländska brottsoffer visade undersökningen på en till stor del 
samstämmig bild bland svenskar och invandrare, bortsett från 
att något fler svenskar (66 procent) än invandrare (57 procent) 
var nöjda med polisutredningen ifråga om exempelvis möjlighe-
terna att ingående förklara händelsen (Diesen 2005: 303f). Det 
sistnämnda antyder att det finns svårigheter knutna till kommu-
nikationen i förhör när brottsoffer har utländsk bakgrund. 
 Torun Lindholm har undersökt etnicitetens betydelse i rätts-
processen med fokus på socialpsykologiska mekanismer i sam-
band med trovärdighetsbedömningar. Hennes studie visar att 
personer med utländsk bakgrund kan ha svårare att framstå som 
trovärdiga och tillförlitliga i rättssystemet än personer med 
svensk bakgrund. I experiment fick svenska och utländska män 
se en filmsekvens med ett våldsbrott och instruerades att därefter 
beskriva händelsen i ett videoinspelat förhör. Nya deltagare fick 

5  Examensarbete av Anders Stålberg-Gustafsson på juristlinjen vid Stockholms 
universitet, redogjort för i Diesen et al. 2005. 
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sedan ta ställning till vittnesmålens trovärdighet utifrån vittne-
nas utsagor om vad som hade hänt, utan att själva få se filmsek-
vensen. Vittnena med svensk bakgrund gav ungefär lika mycket 
korrekt information i sina vittnesmål som de med utländsk bak-
grund. Vad visade experimenten? Jo, deltagarnas bedömningar 
av tillförlitligheten och trovärdigheten hos svenska och utländ-
ska vittnen som inte mindes brottet särskilt bra låg på i stort sett 
samma nivå. Däremot bedömdes svenska vittnen som hade ett 
gott minne av brottet betydligt mer positivt än de utländska vitt-
nen som hade ett gott minne av händelsen. Enligt Lindholm kan 
resultatet tolkas som negativa associationers påverkan gentemot 
personer med utländsk bakgrund, som gjort att de uppfattas som 
mindre trovärdiga oavsett deras faktiska prestation. Eller så kan 
resultatet bero på att kännetecken i ett vittnes sätt att berätta, 
som brukar användas för att bestämma trovärdigheten i vittnes-
mål, inte fungerar i bedömningar av vittnen med utländsk bak-
grund. Personer som inte talar flytande svenska kan exempelvis 
lägga in pauser, tveka, eller söka efter ord i större utsträckning än 
vittnen med svenska som modersmål. Detta menar Lindholm 
kan uppfattas indikera att personen inte minns händelsen sär-
skilt väl trots att sättet att prata på kanske inte hänger samman 
med minnet av händelsen. Rättsväsendets aktörer är förvisso 
mer tränade i att bedöma utsagor från vittnen, gärningsmän och 
brottsoffer än deltagarna i Lindholms experiment, men det kan 
inte uteslutas att även de kan vara föremål för samma typ av på-
verkan. Risken är i så fall att förundersökningar som gäller brott 
mot personer med utländsk bakgrund oftare än andra läggs ned 
utifrån bedömningen att offrets vittnesmål inte håller för en 
prövning i rätten (Lindholm 2005: 429f). 
 Frågan om trovärdighet går igen i en intervjuundersökning 
av Helena du Rées. Åklagare och advokater uttryckte i intervjuer 
om behandlingen av brottsmisstänkta personer i domstol att 
muslimer hade sämre förutsättningar för en objektiv behandling 
i domstol än andra, framförallt i mål som gällde sexualbrott. 
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Bland annat uttryckte en åklagare att bemötandet av den miss-
tänkte kunde påverkas av om denne tillhörde ”en främmande 
kultur där synen på kvinnan är undertryckande och annorlun-
da” (du Rées 2006: 269). En advokat hävdade angående sexual-
brott att ”där vet vi att domstolarna är helt införstådda med att 
muslimer behandlar sina kvinnor annorlunda än västerlänning-
ar. Det påverkar deras trovärdighet negativt, deras syn på kvin-
nan påverkar negativt” (du Rées 2006: 269). Lägg märke till att 
vi här har att göra med den typ av mekanismer som skapar idea-
liska offer och gärningsmän, enligt Christies tidigare berörda 
modell.
 Åklagare och advokater menade i du Rées undersökning att 
domstolsförhandlingar upplevdes som svårare att genomföra 
när en av parterna behövde tolk beroende på att det pressade 
tidschemat gjorde långa utläggningar på främmande språk stres-
sande för rättens ledamöter (du Rées 2006: 270). Även i studien 
av Brå om diskriminering i rättsprocessen påpekar rättsliga ak-
törer att tolk på grund av bland annat tidsbrist inte alltid med-
verkar i domstolsförhandlingar fast att behovet funnits (Brå 
2008:4: 78). I min egen studie har utredare konstaterat att för-
hör tar mer tid med tolk men inte talat om detta i termer av ett 
problem. Däremot tyckte vissa utredare att förhör kunde vara 
svårare att genomföra med tolk och att det oftare blev fel när en 
tolk medverkade. Jag går närmare in på olika problem relaterade 
till tolkens närvaro i avsnittet om förhör i en mångkulturell kon-
text. 
 De studier som här presenterats visar på en överensstämmel-
se i stora drag mellan å ena sidan studier som försökt fånga hur 
brottsoffer med utländsk bakgrund upplever rättsväsendets ak-
törer och å andra sidan studier som undersöker det arbete som 
rättsväsendets aktörer bedriver, utifrån ett etnicitetsperspektiv. 
Sammantaget synliggör studierna problem och svårigheter som 
kan uppstå i rättsväsendets verksamheter i relation till brottsof-
fer som har utländsk bakgrund.



157

utredares	arbete	med	förhör
Utredande polisers arbete skiljer sig på olika sätt från polisarbe-
tet ute på gatan. Det utredande arbetet går i första hand ut på att 
samla in information, företrädesvis genom att hålla förhör med 
brottsoffer, misstänkta gärningsmän och vittnen, men handlar 
även om att i samarbete med andra verksamheter inom polisen 
till exempel kontrollera innehållet i mobiltelefoner och datorer. 
Arbetet genomförs i kontorsmiljö inne i polisens lokaler vilket 
innebär att förhören hålls under lugnare förhållanden än när po-
liser håller inledande förhör ute på brottsplatsen. Det finns även 
bättre tillgång till tekniska hjälpmedel och tolk för utredare som 
håller förhör i polisens lokaler. 
 Generellt har det inom polisen inte någon hög status att ar-
beta som utredare. Få poliser söker sig till utredningsarbete. En 
anledning till detta kan vara att utredares arbete framstår som 
oglamoröst pappersarbete jämfört med det mer actionfyllda ar-
betet på gatan (Björk 2006: 59). En annan möjlig förklaring kan 
vara att arbetet är mentalt påfrestande, särskilt i utredningar av 
sexualbrott eller våld i nära relationer. Vidare har de lugnare ar-
betsförhållandena fått utredningsarbete att fungera som ett till-
fälligt eller permanent alternativ för poliser som inte kan eller 
vill hålla på med det mer fysiskt betungande och riskfyllda polis-
arbetet på gatan, såsom gravida och poliser med olika fysiska 
skador. 
 Förhöret är ett viktigt led i arbetet med förundersökningar, 
som enligt Rättegångsbalken 23 kapitlet 2 § fyller funktionen att 
utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott och om 
tillräckliga skäl föreligger för åtal. Förhöret bidrar till att klar-
lägga skeenden genom att den som blir förhörd berättar om sitt 
minne av händelsen (Jakobsson Öhrn 2005: 10). Förunder-
sökningen utgör underlag för åklagaren i den fortsatta rättspro-
cessen (Lindgren & Quarnström 2003: 7). Polisförhöret är, jäm-
fört med exempelvis huvudförhandlingen i rätten, en ganska in-
formell situation. Utredare är civilklädda och håller ofta förhör 
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på sina tjänsterum, vilket innebär att utredaren sitter ganska nä-
ra brottsoffret, vittnet eller den misstänkte – alltså i stort sett 
som i en vardaglig konversation (Jönsson 1988: 14). Linda Jöns-
son konstaterar i sin avhandling Polisförhöret som kommunika-
tionssituation (1988) att förhör är relativt informella samtal, 
även om det rör sig om en asymmetrisk situation där utredaren 
besitter maktpositionen. Faktum är att polisförhör har visat sig 
vara mindre asymmetriska än exempelvis lärare-elev dialoger i 
skolan, sett till i vilken grad parterna agerar styrande respektive 
låter sig bli styrda (Jönsson 1988: 18, med hänvisning till Linell 
& Gustavsson 1987). Det är en generell trend de senare decen-
nierna att institutionella (tidigare formella) samtal görs mer in-
formella. Denna utveckling lyftes fram av en utredare i min stu-
die som menade att: ”Uppgiften i förhör är att få människor att 
prata! Tidigare var det ett möte med en myndighetsperson, men 
så är det inte idag. Nu har man en annan syn.” Det mer informel-
la tonläget kan eventuellt föra det negativa med sig att osäkerhe-
ten ökar kring vad det egentligen är som är syftet med olika sam-
tal (Jönsson 1988: 14). Som en följd blir det viktigt med tydlig 
information och kommunikation kring just detta. 
 Genom historien har olika metoder använts för att få fram 
information i förhör och utredningar. Under 1900-talet har det 
skett en stor förändring av framförallt tillvägagångssättet i för-
hör med gärningsmän. Utvecklingen har i stora drag gått från 
hårdnackade metoder med inslag av mental och fysisk tortyr för 
att få fram ett erkännande, till mjuka metoder med en sympatisk 
och vänlig stil för att vinna misstänktas förtroende (Holmberg 
2004: 2ff). Förhör har alltmer kommit att gå ut på att få fram 
vad som har hänt och att säkra bevis, och allt mindre på att för-
söka få fram en bekännelse (Jakobsson Öhrn 2005: 15ff). Man 
arbetar så att säga ”med” den misstänkte snarare än ”emot” 
denne (Jakobsson Öhrn 2005: 18). Därmed har också skillnaden 
mellan förhör med brottsoffer och gärningsmän jämnats ut. Den 
kognitiva intervjumetodiken förespråkas numera i förhör med 
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såväl brottsoffer som gärningsmän. Enligt denna metodik utgör 
det fria berättandet en viktig aspekt. Den som håller ett förhör 
skall enligt metoden börja med att uppmana den hörde till att 
berätta fritt om den aktuella upplevelsen för att därefter uppma-
na till att berätta mer om berättelsens olika delar. Avslutningsvis 
ställer den som håller förhöret frågor med syfte att fördjupa och 
utveckla det som framkommit (Christianson et al. 1998: 62f). 
Metoden bygger på psykologisk forskning om minnet och syftar 
till att få fram så mycket och detaljerad information som möjligt 
från människor (Christianson et al. 1998: 15).
 I boken Avancerad förhörs- och intervjuteknik påtalar Chris-
tiansson, Engelberg och Holmberg vikten av ett personligt enga-
gemang i förhör från utredares sida. Detta menar de kan förmed-
las via beteenden som kännetecknar vänskap, till exempel att 
lyssna, visa intresse och respekt (Christianson et al. 1998: 53). 
Även resultatet i Ulf Holmbergs avhandling Police Interviews 
with Victims and Suspects of Violent and Sexual Crimes: Inter-
viewees’ Experiences and Interview Outcomes (2004) pekar på 
ett samband mellan lyckade förhör i bemärkelsen att brottsoffer 
ger utförlig information, och en human approach hos utredare 
omfattande empati, personligt intresse, positivt bemötande, sam-
arbetsvilja, hjälpsamhet och vänlighet (Holmberg 2004: 29ff). 
Utifrån enkätfrågor till offer för våldtäkt och grov misshandel 
om hur de upplevt utredares attityder och gensvar under förhör, 
framkom två olika intervjustilar där den ena karakteriserades av 
dominans och den andra av humanitet. Den dominanta stilen 
kännetecknades av beteenden som brådska, aggressivitet, brysk-
het, otålighet, nonchalans och fördömande hos utredare. Den 
humana approachen omfattade empati, personligt intresse, per-
sonlig konversation, positivt bemötande, samarbetsvilja, hjälp-
samhet och vänlighet. Studien visar alltså att det finns ett sam-
band mellan den humana intervjustilen och att brottsoffer ger 
utförlig information under förhöret, och mellan den dominanta 
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intervjustilen och utelämnande av information (Holmberg 2004: 
29ff). 
 I grund och botten är det som verkar vara nyckeln till fram-
gång i förhör att försöka etablera ett förtroende. Betydelsen av 
att kunna skapa förtroende är en av Michael Björks iakttagelser i 
de omfattande etnografiska studier han gjort av polisarbete i Gö-
teborgs gänglandskap (Björk 2006, 2009). Där beskriver en för-
undersökningsledare bland annat hur, i ett förhör på en timme, 
”kanske bara tio minuter handlar om själva brotten, resten får 
man ägna åt att försöka vinna deras förtroende, för en själv och 
för poliskollegor i yttre tjänst” (Björk 2009: 78). Även utredare 
som jag intervjuade framhöll vikten av att upprätta ett förtroen-
de. Vägen till förtroende tycks utifrån utredares uttalanden vara 
ett samspel mellan kroppsspråk och verbal kommunikation till-
sammans med olika handlingar som ger uttryck för ett engage-
mang från utredarens sida. Det rör sig om en process som sträck-
er sig från det första mötet fram till den förestående rättegången 
alternativt det uppföljande samtalet om varför ett ärende har 
lagts ned. Nedan följer ett exempel på hur en utredare resonerar 
kring förtroende i relation till förhör med brottsoffer:

Det som är viktigt är att de får förtroende för en. Att man snabbt 

visar att… Vanlig empati. Och att man inte tror sig veta vad som 

hänt, inga förutfattade meningar om vad som har hänt utan att nu 

får du berätta fritt. 

Även följande samtal mellan två utredare om det speciella med 
utredande arbete, fångat i min intervjustudie, återspeglar vad ett 
förtroendeinriktat förhållningssätt kan gå ut på. Samtalet illus-
trerar det som Björk talar om i termer av ett ”utredande förhåll-
ningssätt” byggt på ett lugnt och sakligt tilltal som inte bekräftar 
eller förmedlar bilden av en ”stereotyp snut” (Björk 2006: 53, 
59). 
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Utredare A: Man måste kunna prata med alla. När man var ute på 

patrull innan, så var man ofta lite tuffare mot vissa, mot ”koling-

ar” då som man sa. Men här måste man agera annorlunda, man 

måste kunna prata med alla som utredare. Även om man tycker 

att det verkar vara en djävel så måste man behandla dem med res-

pekt. Man har ju nytta av det annars också. Man har ändrat sin 

attityd, otroligt mycket. Av ålder och visdom. 

Utredare B: Ja. Man får ut mer av att kunna lägga sig på deras ni-

vå, lägga sig på en nivå där man har förståelse för att vissa saker 

kan inträffa. Frågan är bara varför det blev som det blev. Att man 

är öppen, att man inte lägger sig på en fördömande nivå. 

Poliser har utifrån sin utbildning och erfarenhet lärt sig att för-
hör löper smidigast och effektivast om de lyckas skapa och upp-
rätthålla en samarbetsvillig attityd hos den hörde. Det menar 
Jönsson, som i sin tidigare nämnda avhandling har studerat 
kommunikationen mellan utredare och misstänkta i polisförhör. 
Ett led i strävan efter samarbetsvilja är att prata med människor 
på ett sätt som är begripligt. Till skillnad från språket som an-
vänds i rättegångar och till viss del består av speciell juridisk ter-
minologi, konstaterar Jönsson utifrån sin analys av den muntliga 
dialogen i förhör att poliser använder ett enkelt och vardagligt 
språk nästan helt fritt från fackuttryck. Detta kan ses som en an-
passning till de hördas sämre behärskning av det juridiska språ-
ket och utgöra ett sätt att skapa den samarbetsvilja som krävs 
för att det ska kunna upprättas en kommunikation (Jönsson 
1988: 20). Om den viktiga samarbetsviljan i förhör skriver Jöns-
son: ”Vidmakthållandet av denna attityd kräver speciella strate-
gier från polisens sida” (Jönsson 1988: 12). Detta märks även i 
min egen studie. Något som verkar ha förändrats sedan Jönsson 
skrev sin avhandling för idag drygt 20 år sedan är att utredare 
numera tycks ha utökat sin repertoar av strategier så att dessa 
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även är anpassade till personer med utländsk bakgrund. I avsnit-
tet som följer ger jag exempel på några sådana strategier. 

Förhör	i	en	mångkulturell	kontext
Kännetecknande för mångkulturella samhällen är att det upp-
står en osäker kommunikativ situation i mötet mellan männis-
kor. Osäkerheten är knuten till att individer gör olika tolkningar 
av sammanhanget för det mellanmänskliga mötet (Fransson 
2006: 9). Det är till exempel mindre självklart för människor vad 
som förväntas av dem i olika situationer och i relation till varan-
dra (Ehn 1986: 11). Ju större osäkerhet brottsoffer känner inför 
ett förhör eller till exempel en rättegångsförhandling, desto svå-
rare kan det tänkas bli att föra sin egen talan. På grund av even-
tuella språkliga och kulturella skillnader kan utredare inte ta för 
givet att det per automatik uppstår en fungerande kommunika-
tion i förhörssituationen. Inte heller att brottsoffret har kunska-
per om hur det svenska rättssystemet fungerar. Vikten av tydlig 
information framstår som central.

Jag kan uppleva att jag är noggrannare med att förklara rätts-

gången för en invandrare, även för brottsoffer då. Bevislägen och 

sådär. För jag räknar med att en infödd svensk har koll på det. Jag 

är noggrann med att kontrollera och förklara att det här kommer 

att gå vidare till åklagare, som fattar beslut om huruvida vi ska 

höras igen och så vidare. Men just att förklara, vad sker nu. 

Ett par utredare har tagit upp att lagstiftningen och rättssystemet 
ser olika ut i olika länder. Detta har betydelse för utredares arbe-
te så till vida att de möter brottsoffer med olika rättstraditioner 
som referensram, vilket påverkar de erfarenheter och bilder 
brottsoffer har av vad en rättsprocess innebär och vilka områden 
som rättssystemet reglerar. Ett par utredare i min studie pekade 
på vikten av att vara medveten om att lagen fungerar olika i oli-
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ka länder och att människor därför kan ha olika uppfattningar 
om vad som är ett brott eller ej. Därför menade man att det kräv-
des ett särskilt uppmärksamt lyssnande när brottsoffer med ut-
ländsk bakgrund berättar i förhör, och mycket uppföljande frå-
gor. En utredare uttryckte till exempel att han ”luskade” mer i 
förhör med personer som har utländsk bakgrund, eftersom det 
kan finnas en annan syn än den svenska på vad som är ett brott 
eller ej. Vad luska står för framgår av sammanhanget i uttalandet 
nedan:

Ja man luskar mer. Ställer mer frågor till en icke-svensk för att inte 

missa luckor i händelseförloppet. Om det hänt något som de till 

exempel inte anser vara brottsligt men som är det enligt svensk 

lag. De lägger kanske fokus på en förstörd mobiltelefon och berät-

tar i förbifarten att ”så slog han mig i ansiktet två gånger och en 

gång i magen”. Då lägger polisen fokus på misshandeln, men de 

kom in för att anmäla en förstörd telefon. 

I det svenska samhället får medborgarna sin trygghet och de fles-
ta sociala behov tillfredställda genom olika offentliga institutio-
ner. Den typ av offentlig service som finns i Sverige saknas nästan 
helt i många andra länder där statens förmåga att ge medborgar-
na trygghet och stöd är svag eller kanske obefintlig. Istället får 
andra institutioner, oftast organiserade utifrån släktskap, fylla 
dessa funktioner (Sander 2000). Utredare har i min studie berört 
denna skillnad knuten till synen på ansvar för rättsskipning och 
upprättelse i samband med brott. 

Här är det ju staten som sköter saker och ting, men i vissa länder 

så är det familjen som sköter saker och ting. Rent kulturellt så är 

det familjerna som skall ordna saker om det blir problem. De här 

gamla klansamhällena. 
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Som ett resultat vänder sig inte alla till det svenska rättsväsendet 
i samband med brott. En marginaliserad position i samhället 
kombinerat med erfarenheter av etnisk diskriminering kan san-
nolikt förstärka denna benägenhet att försöka lösa konflikter in-
om den egna familjen eller kollektivet, istället för att vända sig 
till det svenska rättsväsendet. En utredare påtalade vikten av att 
få människor att inte släppa taget om rättssystemet när de väl 
har tagit steget och gjort en polisanmälan. 

Jag kan känna när det gäller yngre killar som har blivit utsatta för 

misshandel och olaga hot att det är lite mer ta lagen i egna händer. 

Alltså det tänket finns där att ja men jag har mina bröder och så. 

Då är det ”stopp stopp ta det lugnt, nej det ska du inte”. Nu har 

du gjort en anmälan och då har du överlåtit allt till oss, att man 

försöker att bygga upp förtroendet där. Vilket kan vara jättesvårt 

när ärendet läggs ner två veckor senare. Men då får man förklara 

varför det gjorde det. Och om man känner på sig att det här kom-

mer inte att tas väl emot, att de är helt oförberedda på det, så kan-

ske man får ringa upp och förklara att nu har ärendet lagts ned, 

det beror på det här, innan de får hem det där brevet. 

Utredaren går i slutet av citatet in på svårigheterna med att upp-
rätthålla brottsoffers förtroende när många ärenden i vilka det 
inleds förundersökning läggs ned utan att åtal väcks – rättare 
sagt cirka 90 procent (Lindstedt Cronberg 2002: 50). Detta är ett 
allmänt problem inom rättsväsendet, men risken för att det leder 
till ett brustet förtroende är förmodligen större bland brottsoffer 
med utländsk bakgrund eftersom det kan uppfattas som ett ut-
tryck för etnisk diskriminering. Såväl brottsoffer som gärnings-
män med utländsk bakgrund kan ha förväntningar på att bli dis-
kriminerade av poliser menade en utredare och förespråkade 
därför en särskild lyhördhet och respekt i sådana förhörssitua-
tioner. 
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Men att de känner att oavsett om de är invandrare och jag är 

svensk så får de säga vad de vill ha sagt. Och de har rätt att säga 

det också. Det är nog viktigt att de förstår det. För det är nog 

många som tror att det är bara för jag är invandrare som det och 

det inte händer…

Jag har nu beskrivit några av de sätt på vilka utredare säger sig 
hantera vad de uppfattar som hinder för kommunikationen i 
förhör med brottsoffer som har utländsk bakgrund. Exemplen 
visar på ett individuellt handlingsutrymme som utredare har i 
sitt arbete och hur de kan använda detta till att försöka kompen-
sera för det underläge brottsoffer ibland har i rättsprocessen på 
grund av sin utländska bakgrund. Man skulle kunna säga att ut-
redare har gett exempel på hur de kan skräddarsy sitt arbete så 
att det blir anpassat till enskilda individers behov (jämför Mey-
ers & Vorsanger 2003: 249f). Men det finns omständigheter som 
är svårare att påverka på grund av att de är inbyggda i verksam-
hetens institutionella ramar. 
 En sådan omständighet hänger samman med de lagar och 
regler som finns kring brottsoffers rättssäkerhet i samband med 
utredningen av ett brott. Det är inte alltid så lätt att ta ställning 
till vad som är bästa metod för att utreda ett brott så grundligt 
och rättssäkert som möjligt. Här förekommer vad man kan kalla 
för målkonflikter genom de olika krav som under senare tid har 
rests i samband med förhör av brottsoffer. Rättssäkerhet handlar 
både om transparens och effektivitet. Både den som är misstänkt 
för brott och den som blivit utsatt för brott ska kunna förutse 
rättsprocessens olika steg och kunna förstå utfallet av denna, 
samtidigt som det från utredarens sida gäller att få fram så 
mycket relevant information som möjligt. Flera utredare i min 
studie har framhållit att kravet på målsägandebiträde6 (Lag (SFS 

6  Målsägandebiträdet, som oftast är en advokat, fyller funktionen att ta tillvara 
brottsoffrets intressen och ge stöd och hjälp under förundersökningen och rätte-
gången, bland annat genom att föra offrets talan om skadestånd.
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1988:609) om målsägandebiträde) och möjligheten för brottsof-
fer att ha med anhöriga som stödperson i förhör (SFS 1994:420) 
kan försvåra kommunikationen i förhören. Att flera personer 
medverkar i förhör ansågs rubba förhörets dynamik och göra 
det svårare att få fram information. 

Utredare A: Det som är på gång är att juristerna vill vara med i 

polisförhör alltmer i olika roller. Försvarsrollen har vi haft länge 

så den får vi köpa om den misstänkte vill att försvarare ska vara 

med. När det gäller barn under 18 år så skall försvarare vara med. 

Vad gäller målsägandebiträde så vill åklagare numera att en advo-

kat som kallas för målsägandebiträde ska vara med vid målsägan-

deförhör. Och så har vi en särskild företrädare när det gäller barn. 

Om du är vuxen kvinna som har blivit utsatt för något sexuellt så 

är frågan om du öppnar dig och går in på detaljer om du har flera 

personer i rummet. 

Utredare B: Ja det är klart att det påverkar kontakten. Är man mer 

än en i rummet så är det svårare att få kontakt, man får alltid 

bättre kontakt när man är ensam. 

Konsekvensen av att fler sitter med i förhör blir enligt utredare 
att de får fram ett mindre detaljrikt underlag inför den fortsatta 
rättsprocessen, vilket i förlängningen försämrar brottsoffrets 
möjligheter till upprättelse genom en fällande dom. Här följer yt-
terligare en utredares syn på saken:  

Politikerna vill att mycket folk ska vara med vid förhör, det är so-

cialsekreterare, föräldrar, tolk, advokat. Vi är skyldiga att infor-

mera målsägande om att de har rätt till målsägandebiträde. Pro-

blemet är att när många deltar i ett förhör så blir det krystat. Sam-

talet blir mindre förtroligt. Hur hade du själv känt om det suttit 

med en massa folk och lyssnat när du skulle berätta om något job-
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bigt du varit med om? Det ska inte vara med en massa extra folk 

om man ska få ut det mesta av ett förhör. 

Det finns även en etnicitetsdimension knuten till denna proble-
matik. Flera utredare påpekade att banden inom familjer från 
vissa delar av världen var starkare än i svenska familjer, och att 
dessa familjemedlemmar därför oftare gjorde anspråk på att sit-
ta med i förhör. 

I utländska familjer är familjen viktigare, har starkare makt och 

inflytande. Det finns en större sammanhållning inom familjen och 

man gör oftare upp inom familjen istället för att gå via myndighe-

terna. Familjen tenderar att påverka de inblandade i ärendet mera. 

Detta gäller framförallt familjer från Mellanöstern, romer, Afrika. 

Svenska familjer är mer styrda av samhället.

Precis som utredare i min studie skiljer Almquist och Broberg 
mellan ett individualistiskt Sverige där familjens sociala ansvar 
har avlastats genom olika samhälleliga institutioner, och kollek-
tivt inriktade samhällen med en utvidgad familj som är vanlig i 
till exempel Mellanöstern, där man framförallt värderar förmå-
gan att ta del i familjesystemet (Almquist & Broberg 2000: 123). 
I den utvidgade familjen är man i första hand familjemedlem 
snarare än enskild individ. Det blir därför ett kraftfullt sank-
tionsmedel att bli utstött ur familjegemenskapen, vilket blir lik-
tydigt med att förlora sig själv (Almquist & Broberg 2000: 
125ff). I den utvidgade familjen anses vidare den enskildes bete-
ende påverka hela familjen på ett betydande sätt. ”Om någon fa-
miljemedlem bryter mot normer eller lagar drabbar skammen 
familjen” (Almquist & Broberg 2000: 133). Skam är baksidan av 
heder, och i samband med anmälningar till polisen kan hedern 
sättas på spel. Några utredare beskrev hur en skamkultur kunde 
yttra sig i familjer från Mellanöstern på ett sätt som upplevdes 
påverka och komplicera förhörssituationen. 
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Kulturella skillnader som jag har upplevt det om man ska genera-

lisera, så är det det som man kallar skuldkulturen och så är det vår 

kultur. Där har man de intima familje- och släktbanden där det är 

en skam för släkten att detta har hänt som har hänt. Exempelvis 

så har vi mannen som är gift enligt muslimsk sed så har man gjort 

upp släktbanden en gång för alla. Att han då misshandlar henne 

eller gör något annat, det är en skam. Frågan är: hur stor blir 

skammen för hennes egen släkt om hon går till polisen, eller vill 

skilja sig? Får hon med sig sin släkt på detta? Ofta verkar det som 

om hon gör en grej i akutskedet för att få honom att sluta slå eller 

för att hon behöver vård. Hon måste kanske ringa ambulansen el-

ler något. I nästa skede så kommer tankeverksamheten igång. Vad 

innebär detta för mig? Det ser inte bra ut detta. Då ringer hon hit 

och säger att det här vill jag inte vara med om. Så säger hon att nu 

har släkterna sammanträtt och pratat honom till rätta, så lägger 

de locket på. 

I samband med våld inom äktenskapet kunde skamkulturen en-
ligt ett par utredare leda till ett tryck på brottsoffret från de om-
givande familjerna att inte gå vidare i utredningen, med resulta-
tet att brottsoffret, i regel en kvinna, tar tillbaka sin anmälan när 
hon insett vilka konsekvenser det kan innebära för henne. Utre-
dare var som en följd restriktiva med att låta familjemedlemmar 
sitta med under förhör. En annan åtgärd som utredare sade sig 
vidta var att hålla förhör med släktingar eftersom det då kunde 
framgå om den omgivande familjen var involverad och utövade 
påtryckningar på brottsoffret i ett ärende.

Man måste tänka mer på familjen när det gäller utländska. Men i 

en svensk familj så är det inte lika betydelsefullt, far och mor och 

syskon behöver inte vittna om de inte vill. Du har inte det intresset 

av svensk släkt i en förhörssituation. De agerar som enskilda indi-

vider.



169

Resonemanget är överförenklande eftersom det säkert även 
finns svenska familjer som av olika anledningar försöker påver-
ka ett brottsoffer inom familjen i någon riktning. Viktigt hos ut-
redare är också en medvetenhet om att alla familjer från ett land, 
en kultur, eller en grupp inte behöver dela hedersvärderingar 
som leder till förtryck och våld. Risken är annars att personer 
som uppfattas vara del i ett visst kulturellt kollektiv, men i själva 
verket hade varit betjänta av att en familjemedlem eller närstå-
ende funnits med som stöd i ett förhör, blir missgynnade genom 
utredares restriktioner. Oavsett om så är fallet eller ej, så upp-
märksammar utredare här en omständighet som har förstärkts i 
det mångkulturella samhället, nämligen att människors rättssä-
kerhet är relativ och kan behöva prövas i det enskilda fallet.  
Tolkens medverkan utgör ytterligare en svårighet i förhör med 
brottsoffer som har utländsk bakgrund. Förvaltningslagen 
(1986:223) 8 § anger när tolk skall medverka genom följande 
ganska vaga formulering: ”När en myndighet har att göra med 
någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- 
eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk.” Det 
finns som synes ett tolkningsutrymme i utredares och andra 
myndighetsrepresentanters bedömningar av tolkbehovet. Det 
som utredare uppgav i mina intervjuer var att tolk måste med-
verka i förhör om det så bara finns en antydan till att en person 
inte förstår allt som sägs. Utredarna var överens om att kvalite-
ten på tolkarnas arbete varierade och att såväl certifierade som 
icke-certifierade tolkar kunde vara oacceptabelt dåliga. Det upp-
levdes till exempel som problematiskt att tolkar ibland gjorde en 
lång översättning när ett brottsoffer gett ett kort svar på en frå-
ga, eller tvärtom att en lång utläggning från brottsoffrets sida 
översattes med en korthuggen mening.  

Tolkarna är ett jätteproblem. Vissa tolkar är bra men vissa är inte 

bra kan man milt uttrycka det. Man hör ofta själv om en tolk är 

bra eller inte. Man märker om de översätter direkt till exempel, 
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medan vissa samlar på sig alldeles för mycket. Det är helt omöjligt 

att de kan översätta exakt vad de har sagt. 

Utredaren ovan var inte ensam om att se tolkarna som bristande 
i kvalitet. Samma sak framkom även i du Rées tidigare refererade 
undersökning baserad på åklagares och advokaters uttalanden 
(du Rées 2006: 270). Men möjligen ligger det också okunskap 
bakom utredarnas uppfattningar om tolkens arbete. Tolkens 
uppgift är att översätta det som sägs från ett språk till ett annat 
för att underlätta kommunikationen. Tolken är dock inte enbart 
en språkförmedlare utan även en kulturförmedlare i samtalet ef-
tersom tolkningen måste anpassas till språkbruket inom de med-
verkande parternas respektive kultur (Nyberg 2000: 281). Där-
för sker inte tolkningen ord för ord på det sätt som utredaren 
ovan tycks förvänta sig. Det som enligt utredare i min studie 
kännetecknade bra tolkar var bland annat förmågan att konti-
nuerligt och i lagom långa stycken föra över kommunikationen 
mellan parterna, och att även översätta allt som händer i för-
hörssituationen. 

En del tolkar är supereffektiva. Man känner verkligen att de säger 

bara precis det som sägs men de översätter också precis allt som 

händer. Typ, om jag säger att jag ska bara ta en ny penna, så över-

sätter de det också. Allt som händer säger de. Sedan så finns det de 

som, jag kan ställa en fråga som ”hur mår du?”. Så sitter tolken 

och pratar i 30 sekunder. Så svarar personen jättelångt och så får 

jag till svar tillbaka ”jo, bra”. Då tappar man kontrollen lite 

grann. Då undrar man vad har jag missat?

Beroende på hur tolkningen genomförs kan tolken skapa närhet 
alternativt distans mellan parterna (Nyberg 2000: 282). I citatet 
beskriver utredaren hur tolken genom sitt arbete bidrar till att 
skapa en känsla av närhet genom att ”översätta allt som hän-
der”, men skapar distans i förhöret genom att få utredaren att 
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uppleva sig tappa kontrollen och undra ”vad har jag missat?”. 
Av många utredare upplevdes tolkens blotta närvaro i förhör 
som problematisk. Tolken benämndes som ”en tredje part i rum-
met” eller ett ”filter” i förhör – det sistnämnda med syfte på så-
väl den språkliga kommunikationen som svårigheten att etablera 
en närhet gentemot brottsoffret när det sitter med fler personer i 
förhöret än enbart utredaren och brottsoffret. 
 Ytterligare ett tolkrelaterat problem för utredare i samband 
med förhör var att brottsoffer ibland inte litar på att tolken ska 
hålla sin tystnadsplikt. Alla brottsoffer vill därför inte ha med en 
tolk trots att de då inte förstår allt under förhöret. Detta problem 
menade utredare gällde framförallt mindre språkgrupper där ris-
ken är stor för att tolkar och brottsoffer ska mötas igen eller kän-
ner igen varandra sedan tidigare. Sådana förhör ger enligt utre-
dare sällan någon information eftersom brottsoffret inte känner 
sig tillräckligt tryggt för att börja prata med utredaren. 

diskussion
Jag har i denna text belyst de särskilda omständigheter som en-
ligt utredare råder i förhör med brottsoffer som har utländsk 
bakgrund. En rad faktorer påverkar förhöret, inte minst har det 
betydelse att det rör sig om en osäker kommunikativ situation. 
Utifrån utredares beskrivningar tycks det emellertid finnas sätt 
att anpassa arbetet på som jämnar ut det underläge brottsoffer 
ibland har i förhörssituationen som en följd av utländsk bak-
grund. På basis av mina intervjuer framträder bilden av utredare 
som är inriktade på att finna vägar för att uppnå en fungerande 
kommunikation, framförallt genom att inta ett förtroendeska-
pande förhållningssätt. 
 Varför skiljer sig resultatet i min studie så mycket från de bil-
der som målas upp i annan forskning om polisarbete? De flesta 
studier med ett etnicitetsperspektiv fäster som tidigare påpekats 
vikt vid polisens diskriminerande praktiker. En del av förkla-
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ringen ligger i det Björk kallar för polisforskning enligt ”förtry-
telsens skola”. Bakom sådan ligger forskare som enligt Björk lå-
ter sig styras av sitt eget eller andras uttalade missnöje med poli-
sen, och agerar ställföreträdande offer för en missgynnad klass, 
en viss etnisk gruppering eller social rörelse. 

Osämjan mellan poliser och deras förtrytsamma kritiker kan be-

skrivas som en rivalitet på rättens område, där ”teoretiker” gärna 

markerar distans till ”praktiker” sysselsatta med att fatta beslut 

om människors morgondag. Mot sådana beslut kan det alltid rik-

tas kritik, särskilt från akade miker på en bokstavligt talat ansvars-

lös position. (Björk 2009: 20). 

En forskare ur förtrytelsens skola hade nog lyft fram andra saker 
än vad jag gjort i intervjumaterialet. Om syftet hade varit att för-
söka avtäcka en strukturell diskriminering inom polisen hade 
vissa ordval och resonemang i intervjumaterialet kunnat använ-
das till det. Jag har dock sett det som mer intressant att ta reda på 
vilka svårigheter, begränsningar, och möjligheter eller handlings-
alternativ, som utredare identifierar i förhör med brottsoffer som 
har utländsk bakgrund. Jag menar därmed inte att utredare är 
fria från fördomar eller att diskriminering inte förekommer i de-
ras arbete. Ett exempel är det tidigare resonemanget om skam-/
hederskultur som tyder på att utredare påverkas av kollektiva 
föreställningar om offer och gärningsmän utifrån diskurser om 
en förtryckande kvinnosyn i vissa kulturella kollektiv. Uttalan-
dena kan vara ett exempel på att utredare uppfattar kvinnor och 
män från företrädesvis Mellanöstern som idealiska offer respek-
tive gärningsmän. 
 Innebär resultatet i min intervjustudie att utredare skiljer sig 
från andra poliser? Ja, så verkar det i viss mån vara. En gemen-
sam nämnare i intervjuerna var att kommunikationen i förhör 
försvåras av brottsoffers utländska bakgrund vilket ställer sär-
skilda krav på utredares interaktion och kommunikation med 



173

brottsoffer om de ska kunna få fram ett rikt underlag i förhör. En 
utredare som misslyckas med detta står kvar på ruta ett och får 
hålla förhöret igen. Det utredande arbetets logik kräver med an-
dra ord en fungerande kommunikation mellan utredare och 
brottsoffer, gärningsmän och vittnen. Den slutsats jag drar är att 
förhör i så hög grad är beroende av lyhördhet, förtroende, kom-
munikation, empati och tålamod att utredare sätter likhetsteck-
en mellan humana värden och ett framgångsrikt och effektivt ar-
bete. För att få fram information strävar utredare således efter 
att tillmötesgå de behov som brottsoffer har i förhörssituatio-
nen. Det min studie visar är sammantaget att målet för utred-
ningsarbetet tvingar enskilda utredare att arbeta på ett sätt som 
motverkar diskriminering, men också att de ibland hindras av 
institutionella omständigheter som i grund och botten syftar till 
att öka människors rättssäkerhet. 
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9 .	
MEAsuRIng	InTEgRATIOn1

Inge Dahlstedt

Siffror, tal och tabeller är inte oskyldiga: de kan vara politisk dy-

namit och deras retoriska kraft är ofta större än långa utläggning-

ar i tal och skrift. Om samhällsvetenskapen i sista hand är politisk 

– då är siffrorna bomber och raketer i den politiska kampen. 

(Djurfeldt & Barmark, 2009)

Numbers, measures and tables are not innocent: they can be polit-

ical dynamite and their rhetorical power is often stronger than 

long speeches and writings. If social science is political – then 

numbers are bombs and missiles in the political struggle (Djur-

feldt & Barmark, 2009). 

Introduction
“What is IMER?” – the topic for this book is an interesting ques-
tion. For me the answer to this question is quite simple, IMER is 
numbers, statistics and measures. In other words I like to count 
people and measure things. In my particular field of interest, the 
migration and labour market, there is a long tradition of quanti-

1 This chapter is based on a pilot study funded by European Integration fund.
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tative research, counting and measuring, as well as in the disci-
plines of economics and sociology. Statistics, numbers and meas-
ures are also, as mentioned in the quotation above, powerful po-
litical tools and this is especially so in the field of integration and 
in the creation of integration policies. 
 In this chapter I will address a topic that lies at the core of 
European integration politics today, the question of indicators of 
integration. During the Swedish presidency of the European Un-
ion an Expert meeting with the title Integration of New Arrivals 
– Incentives and Work in Focus was organized, one of the core 
questions of this conference was the creation of common Euro-
pean indicators of integration. In this Chapter I will address the 
question of common European indicators of integration. I will 
problematize and discuss indicators according to three questions 
that are important to pose when dealing with indicators; 1) How 
to measure integration? 2) How to identify immigrants in the 
statistics? 3) How to interpret differences between countries and 
differences within a country in between different times of meas-
urement? Due to the limited space available I will limit the study 
to the area of labour market integration. The focus in the discus-
sions of the three questions is more practical than theoretical (for 
an elaborate theoretical discussion of indicators of integration 
see Diaz, 2004). 
 This introduction is followed by a short background on Eu-
ropean integration policy and the role of quantitative measure-
ment in this. The background is followed by three sections where 
the questions of this chapter are discussed. The chapter is con-
cluded by a short discussion of the findings in the chapter.

Background	–	Common	Basic	principles		
of	Integration	in	the	European	union
In The Hague programme eleven common basic principles were 
laid down in order to create a common European ground for in-
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tegration policies in the European member states, the so called 
CBPs or Common Basic Principles of Integration, (See “Com-
mon Basic Principles on Immigrants Integration” in Council of 
the European Union 2618th Meeting of the Justice and Home Af-
fairs Council, 14615/04, Brussels, 19 November 2004). From the 
eleven principles we can derive that integration is a two-way 
process that includes both immigrants and native residents in the 
EU countries. It means that everyone residing in the EU should 
have respect for basic European values. Key elements in the inte-
gration process are employment, language learning, education, 
equal access to institutions in society and participation in the 
democratic process, as well as interaction between immigrants 
and residents and a respect for and practice of a cultural and reli-
gious diversity. In order to make the integration process work it 
is important to mainstream integration and develop clear goals 
and indicators on all levels of government. The eleventh princi-
ple is:

Clear goals, indicators and evaluation mechanisms are to be deve-

loped to adjust policy, evaluate progress on integration and make 

the exchange of information more effective (See “Common Basic 

Principles on Immigrants Integration” in Council of the European 

Union 2618th Meeting of the Justice and Home Affairs Council, 

14615/04, Brussels, 19 November 2004).

In other words according to the eleventh principle it is important 
to benchmark integration, (see among others Niessen & Huddle-
ston, 2007) Benchmarking is a way to compare organizational 
performance by identifying areas that need improvement, identi-
fying ideas on how to improve what needs to be improved, and 
also the implementation of change (Francis & Holloway, 2002). 
This is often done by using best practice as a ground for compar-
ison (hence ‘benchmark’ – a reference point). In the process of 
benchmarking integration indicators play a key role. 
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 In creating indicators that will measure or indicate how the 
integration process functions, it is important that the indicators 
reflect the integration concept used (Diaz, 2004) in the European 
Union. To be more specific it is important that the indicators re-
flect the integration process as a two-way concept especially in 
the fields of employment, language learning, education, equal ac-
cess to institutions and democratic participation. 

Indicating	Integration	
The Question addressed in this section is how to measure inte-
gration or, in other words, how to indicate integration. As stated 
in the introduction this study is limited to the field of labour 
market integration. Two questions are relevant here, what is an 
indicator and how to indicate labour market integration. The 
first question I will just briefly touch upon. According to the Ox-
ford Dictionary an indicator is a thing that indicates a state or 
level (Oxford Dictionary Online); in this case something that in-
dicates the state or level of integration. Indicators answer ques-
tions like: How many, to what extent, the spread of something 
and changes over time. Important to bear mind is that it is not 
possible to create indicators of integration that have the same 
precision as a thermometer or speedometer since we are dealing 
with the social and complex reality of human interaction that is 
not governed by laws of nature.  
 With this in mind it is time for the second question, how to 
indicate labour market integration. The answer to this question 
can be found in research on labour market integration. 
 A quick glance at the research in the field gives the following 
picture. It is first and foremost the employment and unemploy-
ment rate (Bengtsson et al, 2005; Bauer et al; 2005; Bover & Ve-
lilla, 2005) of specific groups in the population that is used to 
measure labour market integration. These two measurements to-
gether with the activity rate/inactivity rate (Hatton, et al, 2005; 
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Münz, 2008), income level (Fertig & Schmidt, 2001) and occu-
pational level (Dahlstedt, 2009; Bloch, 2007) are the most com-
mon measurements of labour market integration, a few studies 
also cover self-employment and other complementary measure-
ments, (Bevelander & Hagström, 2009). These measurements 
can be ordered in taxonomy (see figure 1).

Figure 1. Measurements of Labour Market Integration

Labour Market Integration 

Inactivity Rate 

Employment Rate 

Activity Rate 

Occupational level 

Income level 

Unemployment Rate 

Complementary 
measures 

Hours worked. 
Part-time employment. 

Self-employment.  
Appointment on 
temporary basis. 

Figure 1 gives an overview of the different measures used to indi-
cate labour market integration in the research. Important to note 
here is that this taxonomy can be applied on any part or group of 
the population. In the context of labour market integration of 
immigrants, the national population or the native born popula-
tion function as a reference group which different immigrant 
groups are compared with. 
 The first step for the individual is to be active in the labour 
market, i.e. either employed or actively searching for employ-
ment (ilo definition). The next step is to be employed. The Euro-
pean definition of employment is: “Employed persons are all 
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persons aged 15 and over who during the reference week worked 
at least one hour for pay or profit, or were temporarily absent 
from such work. Family workers are included.” (eurostat defin-
tion).
 Once employed it is interesting to see what occupational level 
the individual works on (often in relation to the individuals’ edu-
cational level, Dahlstedt, 2009). The occupational level can also 
be said to be important for the individual income, but income 
can also be measured within occupational levels. 
 These measures can be applied on different groups in the 
population according to, for example, age, gender, nationality, 
country of birth or human capital characteristics. Complemen-
tary measures also used are, for example, hours worked; part-
time/full-time employment; self-employment, and temporary/
permanent employment, which are all used to indicate the level 
or the degree of attachment to the labour market (Bevelander & 
Hagström, 2009) or in other words, the level or the degree of in-
tegration. In connection to these indicators of integration, meas-
ures like unemployment rate and inactivity rate could be said to 
be measures of labour market exclusion.
 Of the mentioned measures it is the activity/inactivity rate 
and the employment/unemployment rate that is most easily 
available for the European countries. The European Statistical 
Office (eurostat) publishes employment statistics on a quarter-
ly and yearly basis on their web page (see figure 4 for the ad-
dress). 

Identifying	Immigrants
In measuring labour market integration it is, of course, impor-
tant to distinguish the immigrated population from the native 
population. This seems to be quite a simple thing to do but dif-
ferent countries their motivations and goals are before they enter 
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the immigration machinery of the EU in general different defini-
tions and different traditions that make this a not so simple task. 
 Following the distinction of Jacobs et al (2009) there are ba-
sically three strategies that are used in distinguishing the immi-
grant population from the native population in Europe. On the 
one hand, there are the countries that use citizenship to identify 
immigrants, a strategy commonly used in Central, Southern and 
Eastern Europe. On the other hand there is the strategy of using 
country of birth to distinguish the immigrant population from 
the native, a strategy commonly used in Northern, and Western 
Europe. The third strategy, that can be said to be an exception in 
the European context, is the Anglo-Saxon tradition of race-based 
distinctions mostly used in the United Kingdom (Jacob et al, 
2009).  
 These different strategies give quite different answers to the 
question of who is an immigrant and who is not. The different 
strategies are visualized in Figure 2. 

Figure 2. Most common immigrant categorizations.
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Figure 2 represents the whole population within a country. If we 
first look at citizenship we can see that one can make a distinc-
tion between nationals and non-nationals. Non-nationals can be 
divided into EU-nationals and Third Country nationals. The 
non-national citizens can in fact be born in the country of resi-
dence or outside of the country of residence. This can also be the 
case of nationals, since it is possible to acquire a citizenship in 
the country of residence (i.e. naturalization) it is possible to be 
foreign born with a citizenship in the country of residence. 
 Those countries who use country of birth as a distinction of-
ten use the birth place of the parents to distinguish those who 
have a “foreign background” which means that you can be “na-
tive born” but with one or two parents born abroad who have 
either a citizenship in the country or residence or not. The strate-
gy used in the UK expands across the distinctions made by coun-
try of birth and citizenship. In addition to this it is also common 
to distinguish between different immigrant cohorts where those 
who are newly arrived in a country are of particular interest. 
 Whichever definition of immigrants one chooses there are al-
ways limitations and weaknesses connected to it. Citizenship for 
example is a problematic definition to use when it comes to indi-
cators of integration, although much of the political debate in 
the European Union circles around third country citizens resid-
ing in the European countries. One of the weaknesses of using 
citizenship is the close relationship with national legislation. It is 
the different national legislations that govern who is a citizen in 
the country in question and who can become a citizen of that 
country. In countries like Germany it is much harder to become a 
citizen compared to countries like Sweden, this means that the 
national data becomes biased according to the national citizen-
ship legislation (Jacobs et al, 2009).
 The second problem connected to the use of citizenship is de-
scribed by Bevelander & Hagström (2009):
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“even if naturalization [i.e. acquiring a citizenship (authors note)] 

can have an effect on structural labour market exclusion, for ex-

ample in countries where parts of the labour market are closed for 

non-citizens, it will not solve other types of labour market exclu-

sion towards individuals based on race, colour, ethnicity or gene-

ral immigrant background” (Bevelander & Hagström, 2009:30). 

It could also be the case that there is a positive self-selection in 
the naturalization process, i.e. those who choose to become citi-
zens are those who are well equipped and those who have a quite 
good labour market situation (Bevelander and DeVoretz, 2008). 
One way to deal with these problems is to use country of birth 
instead.
 Also, country of birth is connected with some limitations es-
pecially when it comes to countries where the borders have 
changed, for example Poland, or when it comes to countries that 
have ceased to exist as a unit, for example the former Republic of 
Yugoslavia (Bevelander & Hagström, 2009). This means that it 
could be problematic to identify the country of birth for some 
parts of the population. 
 One popular use of country of birth is to distinguish between 
those who are born in western and non-western countries or 
some other regional distinctions. Jacobs et al (2009) discuss the 
danger with this and say that the use of country of birth “has 
added to the process of racialization of society” (Jacobs et al, 
2009:83). Despite this problem, country of birth as a way to 
identifying immigrants in statistical sources is to be preferred in-
stead of a citizenship-based definition, since it lacks the legisla-
tion bias that citizenship has and since country of birth captures 
labour market exclusion/inclusion based on general immigrant 
background and is a good indicator of exclusion/inclusion based 
on race, color and ethnicity (if it is handled right). 
 Statistics on activity and employment on the basis of country 
of birth or citizenship are available on eurostat for most of the 
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European countries. These statistics are based on the European 
Labour Force Survey (lfs) and in some of the European coun-
tries where the immigrant population is small the lfs sample is 
too small to make any conclusions about the immigrated popu-
lation (Kupiszewska, 2009). Despite this, the lfs is the best 
source available for cross-national comparisons of immigrant la-
bour market integration in the European countries.

Interpretation	of	indicators	of	integration
So far the discussion has evolved around questions of how to 
measure integration and how to divide the population into 
meaningful groups of comparison. Now it is time to turn the at-
tention to the interpretation of the indicators. 
 Let us create an example. In the European country A the em-
ployment rate for immigrants is 70% and for nationals the em-
ployment rate is 50%, this means that immigrants have a 20 per-
centage points higher employment rate than nationals in country 
A. In country B however, the immigrated population has an em-
ployment rate of 50% compared to nationals who have an em-
ployment rate of 65%, this means that the immigrated popula-
tion has a 15 percentage points lower employment rate com-
pared to the national population. 
 How should one interpret this difference between country A 
and country B? Is it possible to say that country A is much better 
at integration than country B? Is it possible to say that country A 
has a good integration process and that country B has not? 
 To answer yes to these both questions would be to oversim-
plify the integration process and the cross-national comparison. 
To explain my case I will, again, have to turn my attention to re-
search on labour market integration in order to see what is af-
fecting the integration process.  
 Integration on the labour market happens in a context and 
an institutional setting, in other words there are a number of fac-



189

tors that influence the general labour market situation and the 
situation for immigrants in particular. These factors could be 
grouped together in three different groups; demand factors, sup-
ply factors and institutional factors. 
 On the demand side there are factors such as Business Cycles 
(Kogan, 2006), Organization of Work (Bevelander, 2000; 
Broomé et al, 1996), Wage Structure (Bengtsson et al, 2005), and 
Share of High Level/Low Level Jobs (Bell, 1999; Lundh, 2002). 
On the supply side more individual factors affect the labour mar-
ket integration such as Human Capital (Becker, 1962), Social 
Capital (Behtoui, 2006; Portes, 2000), Ethnic Capital (Borjas, 
1995) and Immigrant Status (Wright & Maxim, 1993; Borjas, 
1985, 1987, 1989). The institutional factors that affect labour 
market integration are things like the Welfare Regime, Legisla-
tion and Policy (Kogan, 2006; Kesler, 2006), Discrimination 
(Carlsson & Rooth, 2008) and Attitudes (Agerström & Rooth, 
2008). All these factors affect the labour market situation in one 
way or another, the list can of course be made longer but these 
are the most common factors discussed in the literature on la-
bour market integration. The factors are shown in Figure 3.

Figure 3. Factors affecting labour market integration.
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In measuring labour market integration in different countries 
and in making comparisons between the countries it is important 
to contextualize the results from the indicators in the light of the 
above discussed factors. So in our comparison between country 
A and B we have the structural and institutional settings in both 
countries, we must gather information on the factors mentioned 
in figure 3 in order to put the employment numbers into a mean-
ingful context. 
 We have now seen that the contextual factors are important 
in interpreting the indicators of labour market integration, but 
how could this be done in practice? Below I will give examples of 
two articles that compare labour market integration in a number 
of European countries. The first article I have already mentioned, 
Kogan (2006), the other article is Koopmans (2010). 
 Kogan (2006) uses a number of variables in her analysis of 
economic incorporation among immigrants in the European Un-
ion. The individual variables that she accounts for in her analysis 
are country of birth, age and education. Country of birth is used 
to distinguish who is an immigrant and who is not. Age is used as 
a proxy for labour market experience, a commonly used prac-
tice. The level of education is the most important variable when 
it comes to measuring the human capital of the individual. 
 Besides these individual factors Kogan also checks for a 
number of institutional and structural factors in her analysis. 
The first structural macro variable is the size of the unskilled and 
low-skilled sector. This is an important variable since immigrants 
often find employment (first-job opportunities) more easily in 
this sector. This sector often includes occupations in sales and 
services, agriculture, fisheries, mining, construction, etc. Kogan 
also uses an index developed by the oecd as a proxy for how 
strict employment protection there is in a country.
 As a measure of the overall economic performance and busi-
ness cycle in the country Kogan uses the change calculated as a 
percentage in gdp from the year before. The assumption behind 
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this is that when the economy goes down immigrants faces more 
problems in the labour market. The last important variable that 
Kogan uses is the type of welfare state (according to Esping-An-
dersens, 1990 classification). The type of welfare state is also one 
of the most important variables in Koopmans’ (2010) article. 
The focus of Koopmans’ article is how institutional factors like 
legislation, policy and welfare regime affect the integration of 
immigrants. Besides the type of welfare state Koopmans uses a 
number of indexes to measure the policy in the studied countries. 
Most important here is the mipex index (Migrant Integration 
Policy Index). mipex consists of 140 policy indicators covering 
six core policy areas such as; labour market access, family reun-
ion, long-term residence, political participation, access to nation-
ality and anti-discrimination in 25 EU member states and 3 non-
member states. 
 Most of these variables, except the type of welfare state, are 
available on the web or in any of the publications produced by 
eurostat (The Statistical Office of the European Union) or 
oecd (The Organization for Economic Co-operation and Devel-
opment). Apart from these two organizations the statistics pro-
duced by ilo (International Labour Organization) and iom (In-
ternational Organization for Migration) could be of importance. 
mipex is available on the web (see figure 4). 

Figure 4. Internet addresses to relevant statistical sources.

MIPEX www.integrationindex.eu 
EUROSTAT  epp.eurostat.ec.europa.eu 
OECD  www.oecd.org 
ILO  www.ilo.org 
IOM www.iom.int 
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Concluding	Comments
This chapter addresses three important issues one faces when 
conducting cross-country comparisons of labour market integra-
tion. Basically three points have been made in the chapter. 
 Firstly, it is important to choose a measure of labour market 
integration where the statistics are comparable and available in 
the countries one intends to study. If one uses publicly available 
data like the lfs from eurostat one is often limited to the first 
step in the labour market integration process, i.e. activity and 
employment.
 Secondly, it is essential that one knows what definition of im-
migrants one uses. Using country of birth in country A and citi-
zenship in country B to identify the immigrated population is 
like comparing apples and pears. In the labour market statistics 
from lfs it is possible to use either citizenship or country of birth 
to distinguish the immigrated population from the national pop-
ulation. However, in some European countries the lfs sample is 
too small to allow for an analysis of the immigrated population. 
 Third, and maybe the most important point made in the 
chapter, a cross-country comparison of the labour market inte-
gration of immigrants must include an analysis of the structural 
and institutional settings of the studied countries otherwise it is 
impossible to say anything on the state of integration in the stud-
ied countries. Complementary statistics on the economic state 
and structure as well as policy-related statistics can be a good 
help in the contextualization of the integration indicators. 
 With reference to the introductory quotation one final point 
is that statistics are powerful political tools and as such should 
be handled with care. 
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10 .	
En	REsA	I	pOpulIsMEns	spåR

Jenny Kiiskinen & Sigrid Saveljeff

Att	studera	populistiska	partier		
utifrån	ett	IMER-perspektiv	
Under de senaste decennierna har en ny partifamilj bestående av 
radikala högerpopulistiska partier (RHP-partier) vuxit fram på 
den europeiska politiska arenan och där vunnit allt större fram-
gångar bland väljarna. Det handlar om partier som framgångs-
rikt attraherar väljare utifrån populistiska appeller, starkt färga-
de av motståndet mot mångkulturalism, i kombination med vär-
dekonservativa frågor. I samband med Sverigedemokraternas lo-
kala framgångar i valet 2006 förefaller denna utveckling även ha 
nått Sverige, som därmed inte längre kan betraktas som ett un-
dantag när det gäller framgångsrik högerpopulism. Mot bak-
grund av att denna partifamilj fått en alltmer framträdande roll i 
den samhällspolitiska debatten blir närvaron av RHP-partier 
viktig att belysa ur olika aspekter för den samhällsvetenskapliga 
forskningen, och där IMER genom sin tvärvetenskapliga natur 
kan ge forskaren nya funktionella verktyg att studera en förän-
derlig politisk verklighet. 
 Forskning om RHP-partier har hög angelägenhetsgrad inom 
svensk IMER-forskning då den dels knyter an till migrationens 
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förändring av det svenska samhället, där Sverigedemokraterna 
är det parti som (för närvarande) tydligast artikulerar kritik mot 
framväxten av ett mångkulturellt Sverige. Dels utgör den ett bi-
drag till diskussionen om hur etniska relationer mellan svenskar 
och invandrare politiseras i dagens Sverige, relationer som Sveri-
gedemokraterna menar karaktäriseras av spänningar och kultur-
krockar som i förlängningen kommer att hota det som partiet 
förknippar med Sverige och svenskhet (jmf Sverigedemokrater-
nas handlingsprogram antaget 2003). Specifikt kan IMER även 
bidra till fördjupad (och breddad) forskning kring hur närvaron 
av RHP-partier påverkar den liberala demokratin. Framför allt 
handlar det om den spänning, i form av ett demokratiskt dilem-
ma, som vi ser framträder i kölvattnet av att RHP-partier får 
folkligt stöd i demokratiska val med en politik som leder till in-
skränkningar i mänskliga fri- och rättigheter för invandrare. Det 
demokratiska dilemma som uppkommer knyter an till frågeställ-
ningar som kan studeras ur statsvetenskapliga, sociologiska eller 
juridiska perspektiv för att nämna några. Studier av RHP-partier 
har till stora delar dominerats av forskning inom det statsveten-
skapliga eller sociologiska fältet. IMER ger dock genom sin tvär-
vetenskapliga bas mycket goda förutsättningar för att på ett in-
tressant och framgångsrikt sätt närma sig denna typ av forsk-
ningsproblem. 

det	demokratiska	dilemmat	
RHP-partiers rykte som politikens ”fula ankungar” hänger sam-
man med partiernas inställning i frågor som rör det mångkultu-
rella samhället, där partiernas politik anses utmana den liberala 
demokratins grundläggande principer om tolerans och pluralism 
(Eatwell 2004; Mouffe 2005; Fryklund et al 2007; Mudde 
2007). Att nya partier mer eller mindre alltid utmanar de etable-
rade partierna är inget kontroversiellt påstående i sig (Hug 2001; 
Erlingsson 2005). Men av denna slutsats går det inte per auto-
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matik att säga att alla nya partier även utmanar demokratin. Det 
är dessutom långt ifrån så att RHP-partier går att framställa som 
anti-demokratiska i likhet med den utomparlamentariska ex-
tremhögern. Tvärtom ställer RHP-partier upp på grundprinci-
perna för det demokratiska styrelseskicket och det går inte att 
utifrån empiriskt grundade slutsatser anklaga i stort sett något 
RHP-parti verksamt i Europa idag för att vara motståndare till 
demokrati som styrelseform (Mudde 2007:130). Att demokratin 
som grundläggande princip inte utmanas eller ifrågasätts av 
RHP-partier låter sig lättast förklaras med hänvisning till att ett 
parti som ifrågasätter principen eller idén om demokrati skulle 
vara dömt att föra en marginaliserad och tynande tillvaro i de 
allra flesta länder. Att ställa sig bakom den demokratiska princi-
pen, men samtidigt göra en politisk fråga av att ifrågasätta as-
pekter av den liberala demokratin, är däremot en framkomlig 
och betydligt mindre provocerande väg att välja (Schain et al 
2002; Eatwell 2004; Mouffe 2005; Mudde 2007). RHP-partier 
eftersträvar ett samhälle baserat på homogenitet (sett utifrån 
bland annat etniska och kulturella preferenser) vilket i förläng-
ningen leder till ett samhälle baserat på exkludering snarare än 
inkludering. En grundtanke inom den liberala demokratin före-
språkar alla individers lika rättigheter och möjligheter och gra-
den av tolerans för oliktänkande är hög (Carter & Stokes 
2002:1; jämför Holden 1993:17; Gutmann 1994:17ff). Vad som 
händer när RHP-partier börjar göra avtryck, antingen på den 
förda samhällsdebatten eller på den faktiska utformningen av 
policys, är att de liberala perspektiven indirekt ifrågasätts och 
bidrar till att graden av tolerans sänks genom skapandet av ett 
samhälle som enbart inkluderar de individer som verkligen ”hör 
till” och exkluderar dem som inte anses tillhöra den nationella, 
etniska eller kulturella gemenskapen (Mudde 2007:157; jämför 
Capoccia 2004:85). Det är en av de skärningspunkter vid vilken 
den liberala demokratin utmanas eftersom denna, sett utifrån si-
na grundprinciper, snarare förordar ett heterogent och pluralis-
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tiskt samhälle (Mudde 2007:157). Det är även vid denna skär-
ningspunkt som ett demokratiskt dilemma synliggörs (Schain et 
al 2002; Eatwell & Mudde 2004; Fryklund et al 2007; Mudde 
2007). Det demokratiska dilemmat uppkommer i skärnings-
punkten mellan å ena sidan de mekanismer som styr demokra-
tins utbud och efterfrågan – så länge det finns en efterfrågan på 
denna typ av politiska partier bland väljarna kommer det troli-
gen att skapas ett utbud som svarar mot denna efterfrågan – och 
å andra sidan individens grundläggande rättigheter som är in-
timt kopplade till den liberala demokratin och som anses vara 
okränkbara och förankrade i internationell lagstiftning. RHP-
partier agerar helt och hållet inom demokratins ramar, men när 
dessa partier väl är etablerade har de en politisk agenda som kan 
komma att betyda inskränkningar i de medborgerliga rättighe-
terna för individer med annan etnisk bakgrund än majoritetsbe-
folkningen. I förlängningen kan det skapa förutsättningar för en 
långtgående, politiskt sanktionerad exkludering av individer 
med invandrarbakgrund (Schain et al 2002; Eatwell & Mudde 
2004; Fryklund et al 2007; Mudde 2007; Kiiskinen & Saveljeff 
2010).  

Första,	andra	och	tredje	vågens	populistiska	partier
I dagsläget är ett stort antal RHP-partier aktiva på den politiska 
arenan runt om i Europa och Sverige är genom närvaron av Sve-
rigedemokraterna inget undantag. RHP-partiernas närvaro går 
således inte längre att hantera som ett övergående fenomen, utan 
det förefaller som om partier av detta slag kommer att fortsätta 
utmana de etablerade partierna om väljarnas stöd under lång tid 
framöver. Den stora utmaningen ligger därmed i att hantera när-
varon av dessa partier. För att till fullo kunna förstå de diskurser 
som vävs runt dagens RHP-partier är det viktigt att, genom ett 
historiskt perspektiv, visa hur dessa partier vuxit fram i tre olika 
utvecklingsvågor som gett upphov till såväl partier präglade av 
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fascism och nazism i slutet av 1940-talet, som partier med starka 
inslag av ekonomisk nyliberalism under 1970-talet samt dagens 
RHP-partier som karaktäriseras av antipluralism och kritik mot 
det mångkulturella samhället. 
 De partier som idag räknas till den radikala högerpopulistis-
ka partifamiljen har ytterst sina rötter i den klassiska populis-
men, vilken bygger på rysk narodnism och amerikansk popu-
lism. Båda dessa rörelser var som mest framträdande under slu-
tet av 1800-talet. Det som framför allt utmärkte dessa rörelser, 
och som tagits upp av dagens RHP-partier, var att de betonade 
spänningen mellan folket och eliten (Canovan 1981; Fryklund 
& Peterson 1981). Det råder viss konsensus kring föreställning-
en att många av dagens RHP-partier har sitt ursprung i partier 
som växte fram i anslutning till andra världskrigets slut. Denna 
första våg utgjordes framför allt av partier med rötter i nazism 
och fascism.1 
 Ett decennium efter andra världskrigets slut började en andra 
våg av populistiska partier, utan rötter i den nazistiska eller fas-
cistiska ideologin, att dyka upp. Dessa nya partier tog istället av-
stamp i en kritik mot den politiska eliten och dess svårigheter att 
hantera de problem som följde i spåren av den ekonomiska ut-
vecklingen i Västeuropa. Poujadiströrelsen i 1950-talets Frankri-
ke är ett av de första uttrycken för denna andra våg av partier 
med populistiska inslag. Det var dock under 1970-talet som 
denna nyetablering av andra vågens partier blev som mest fram-
trädande. Utvecklingen koncentrerades framför allt till de nord-
iska länderna och under denna våg var skattefrågan den organi-
serande princip kring vilken en folklig appell formerades och or-
ganiserades utifrån (Fryklund & Peterson 1981; von Beyme 

1  Det kanske mest framgångsrika parti som växte fram under denna första våg 
är det postfascistiska italienska partiet Movimente Sociale Italiano (MSI) som va-
rit representerat i det italienska parlamentet utan avbrott sedan slutet av 1940-ta-
let. Som ett led i att fjärma sig från partiets historiska rötter bytte partiet namn till 
Alleanza Nazionale (AN) under 1990-talet och deklarerade öppet sitt avståndsta-
gande från fascismen.
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1988; Björklund & Goul Andersen 1999; Goul Andersen 2004; 
Widfeldt 2004a).2 
 Sedan slutet av 1980-talet har vi i Europa kunnat skåda ut-
vecklingen av tredje vågens populistiska partier som kombinerar 
populism med antipluralism och värdekonservatism för att att-
rahera väljare. Dessutom använder sig dessa partier av en retorik 
färgad av främlingsmisstro och intolerans, en misstro som i vissa 
fall övergår i direkt främlingsfientlighet. Kombinationen har va-
rit så framgångsrik att den lockat alltfler väljare att överge de 
traditionella partierna till förmån för RHP-partier. Partier inom 
denna specifika partifamilj har lyckats etablera sig runt om i Eu-
ropa och där blivit bestående inslag. Det handlar således inte om 
partier som likt en dagslända dyker upp för att lika snabbt för-
svinna igen. Genom etableringen runt om i Europa har dessa 
partier lyckats placera de egna sakfrågorna högt upp på den po-
litiska dagordningen. Det gäller framför allt motståndet mot in-
vandring och framväxten av ett mångkulturellt samhälle, ett 
motstånd som bygger på exkludering av människor som utifrån 
etnicitet, kultur- och/eller religionstillhörighet inte anses passa in 
i samhället (Kitschelt 1997:5; Hainsworth 2000:10f; Taggart 
2000:94; Mény & Surel 2002:12f).

2  I Norge var det Anders Langes parti som 1973 lyckades komma in i Stortinget 
och som sedan bytte namn till nuvarande Fremskrittspartiet. Carl I Hagen ledde 
partiet fram till 2005 då Siv Jensen tog över ordförandeskapet. I samband med 
valet 2009 blev partiet Norges andra största parti. Utvecklingen i Danmark var 
parallell med den i Norge och 1971 bildades Fremskridtspartiet som från början 
leddes av skattejuristen Mogens Glistrup. Men i samband med att Glistrup avtjä-
nade ett fängelsestraff tog Pia Kjærsgaard över som partiledare. Den slutliga bryt-
ningen mellan Kjærsgaard och Glistrup kom i slutet av 1995. Kjærsgaard startade 
då ett nytt parti som gavs namnet Dansk Folkeparti och som varit den danska re-
geringens stödparti under flera mandatperioder (Björklund & Goul Andersen 
1999:1; Goul Andersen 2004:148ff; Widfeldt 2004a:12f).
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Att	definiera	tredje	vågens		
populistiska	partier	som	Rhp-partier
De populistiska partier som är verksamma idag definieras i detta 
kapitel som radikala högerpopulistiska partier som i sin politik 
och retorik utmanar den liberala demokratins principer om plura-
lism och tolerans. Inom forskningen saknas konsensus när det gäl-
ler vilken definition som bäst återger innehållet i dessa partiers 
ideologi. Istället finns en uppsjö sätt att namnge partifamiljen. 
Den som kanske gått djupast in i dessa diskussioner är Cas Mudde 
(2007) som försökt skapa en definition av partifamiljen som byg-
ger på empiriskt grundade fakta. Mudde argumenterar för att 
denna partifamilj bäst definieras som populistisk radikalhöger 
(Mudde 2007:24ff). Vi föredrar den omsvängda terminologin i 
form av radikal högerpopulism, en definition som framför allt för-
knippas med Jens Rydgrens forskning på området. Muddes och 
Rydgrens sätt att operationalisera definitionens olika beståndsde-
lar bringar en konceptuell klarhet i definitionsfrågan som är efter-
strävansvärd. Definitionen av partifamiljen bestäms utifrån de tre 
beståndsdelarna radikal, höger och populism. 

Radikal
Radikal är ett begrepp som kan ge upphov till motsatta associa-
tioner. I många sammanhang har begreppet en alltigenom positiv 
innebörd, vilket blir tydligt inte minst genom en sökning på or-
det i Svenska Akademins Ordlista (SAOL) där begreppet associe-
ras med positivt laddade synonymer såsom grundlig, genomgri-
pande och reformivrig. Men i politiska sammanhang har begrep-
pet snarare en negativ konnotation och associeras främst till 
vänsterradikalism och vänsterextremism. I RHP-litteraturen an-
vänds radikal ibland som synonym med extrem (Rydgren 
2002a), och ibland görs en distinktion dem emellan (Ignazi 
2003; Mudde 2007). Vi använder begreppen som synonymer, 
men kommer för konsekvensens skull att enbart använda oss av 
begreppet radikal i beskrivningen av denna partifamilj. 
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 När frågan om ordval är avgjord återstår att närma sig den 
betydligt mer intressanta frågan om vad det är vi hoppas fånga 
genom att använda prefixet radikal. Även här uppvisar olika 
forskare skilda synsätt när det gäller att beskriva vad det är som 
gör dessa partier radikala. Betz & Johnson (2004) lyfter fram två 
aspekter som fångar vad de anser vara RHP-partiers radikala 
element. De menar att användningen av ordet radikal föranleds 
dels av att dessa partier överlag använder ett språkbruk som i re-
lation till de etablerade partierna kan beskrivas som radikalt, 
dels att partiernas politiska projekt har en underliggande driv-
kraft som bäst kan beskrivas som radikal. 
 Dagens RHP-partier har lyckats mobilisera väljare utifrån en 
kombination av anti-pluralism, värdekonservatism och popu-
lism samtidigt som de ställer sig bakom demokratin som styrel-
seskick. Men den politik dessa partier förordar kommer, menar 
Betz & Johnson, i slutändan leda till en grundläggande omda-
ning av det politiska system som bygger upp samhället. Utifrån 
denna aspekt argumenterar Betz & Johnson för att RHP-partier 
är att betrakta som radikala. 
 Att definiera de radikala inslagen utifrån dessa kriterier leder 
dock till en annan svårighet i form av att begreppet blir alltför 
relativiserat och kontextberoende. Vad som uppfattas som radi-
kalt i en kontext kan i en annan snarare uppfattas som 
mainstream – graden av radikalitet är med andra ord beroende 
av den politiska kontexten. För att skapa en icke kontextbunden 
och generell operationalisering av de radikala inslagen utgår 
Mudde enbart från den kritik dessa partier framför mot den libe-
rala demokratin. De radikala inslagen kan enligt Mudde främst 
kopplas till RHP-partiers kritik mot den liberala demokratins 
försvar för pluralism och mångfald, principer som står i skarp 
kontrast till RHP-partiers monistiska värdegrund (Mudde 
2007:25; jämför Rydgren 2004:27). De radikala inslagen hos 
denna partifamilj återfinns även i den kritik de riktar mot uni-
versella och egalitära värden såsom mänskliga rättigheter och al-
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las likhet inför lagen, demokratiska värden som är en betydelse-
full aspekt av den liberala demokratins utformning (Rydgren 
2002a:13; Rydgren 2004:26f). Slutligen argumenterar vi för att 
RHP-partiers radikalism även kan identifieras i relation till gra-
den av tolerans som utgör en annan viktig princip inom den libe-
rala demokratin. Graden av tolerans för oliktänkande antas vara 
hög inom liberala demokratier, vilket åskådliggörs bland annat i 
toleransen för andra individers religiösa och kulturella seder. 
Den politik RHP-partier förespråkar kommer därmed att riskera 
att kraftigt underminera toleransen för andra religioner och kul-
turer.

Höger
Den kanske mest omdiskuterade och ifrågasatta operationalise-
ringen när det gäller definitionen av RHP-partier är inplacering-
en av dessa partier till höger på den politiska höger-vänsterska-
lan (jämför Ignazi 2003). Frågan om höger respektive vänster 
utgår normalt från hur ett parti förhåller sig till frågor av socio-
ekonomisk karaktär, framför allt statens roll i utformningen av 
fördelningspolitiska frågor. Då populistiska partier mycket säl-
lan profilerar sig på ”plånboksfrågor”, i många fall är det till och 
med så att partiernas politik på det ekonomiska området är kraf-
tigt outvecklad, uppkommer svårigheter när det gäller att place-
ra in ett parti på en värdeskala som mäter partiernas inställning i 
ekonomiska frågor, när dessa frågor är helt underordnade frågor 
av annan karaktär (Mudde 2007:25, 119ff; jämför Fryklund & 
Peterson 1981:13f; Meguid 2008:23; Sannerstedt 2008:61ff). 
Mudde kringgår svårigheten att placera dessa partier på (den so-
cioekonomiska) höger-vänsterskalan genom att istället låta klas-
sificeringen av partierna utgå ifrån hur de ser på ojämlikhet. Ba-
serat på en förenkling av Bobbios (1994) analyser av hur politis-
ka partier intar skilda förhållningssätt till ojämlikhet argumente-
rar Mudde för att det går att dra paralleller mellan hur RHP-
partier och den traditionella högern ser på ojämlikhet. Mudde 
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menar att partier med dragning åt vänster ser ojämlikhet som 
något konstruerat och onaturligt och kräver aktiva statliga insat-
ser i syfte att minska denna ojämlikhet, till skillnad från högern 
som snarare ser skillnader som av naturen givna och därmed 
inget som staten har resurser eller incitament att förändra (Mud-
de 2007:26; jämför Bobbio 1994:9f, 106ff). Sättet att betrakta 
ojämlikhet och skillnader som något av naturen givet ligger nära 
tanken som finns hos många av dagens RHP-partier. Sverigede-
mokraterna ger uttryck för en syn på invandrare som bär tydliga 
spår av detta tänkande. Bland annat bär Sverigedemokraternas 
kultursyn drag av essentialism såtillvida att de menar att en indi-
vid föds in i en kultur som är kopplad till ett territorium där den-
na kultur har sin naturliga hemvist och att denna kultur är sta-
tisk till sin karaktär. När personer migrerar och hamnar i ett land 
med en annan kultur blir dessa skillnader synbara och eftersom 
de är av naturen givna kan staten inte vidta åtgärder för att jäm-
na ut dessa skillnader. Att denna syn på invandrare och kulturer 
finns hos Sverigedemokraterna synliggörs såväl i företrädarnas 
retorik som i partiets idé- och handlingsprogram. Vi föredrar att 
låta analysen och argumentationen av huruvida ett parti såsom 
Sverigedemokraterna är höger- eller vänsterorienterat utgå från 
partiets inställning i frågor som istället kopplas till en sociokul-
turell konfliktdimension och inte till den socioekonomiska kon-
fliktdimensionen. Även denna dimension placerar partierna på 
en höger-vänster skala där höger antyder ett auktoritärt förhåll-
ningssätt och vänster implicerar ett liberalt förhållningssätt in-
om policyområden såsom lag och rätt, familjen samt invand-
ringsfrågor (Rydgren 2002a:12f). Vi ansluter oss till Rydgren 
som argumenterar pragmatiskt för att placeringen av dessa par-
tier till höger är rimlig och ges empiriskt stöd av det faktum att 
partierna (åtminstone så här långt) nästan uteslutande fokuserar 
på frågor av sociokulturell karaktär och där intar en hållning 
som är tydligt högerorienterad. Den sakfråga RHP-partier fram-
för allt fokuserar på är flykting- och invandringsfrågan och där 
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propagerar partierna för tillämpningen av ett strängare regel-
verk för såväl den nationella som den europeiska invandringspo-
litiken. I synen på familjen intar dessa partier en värdekonserva-
tiv hållning där kärnfamiljen och äktenskapet mellan man och 
kvinna står i centrum och även i synen på abort har dessa partier 
en klart konservativ hållning med förslag som syftar till in-
skränkningar i abortlagstiftningen. Även när det gäller lag och 
rätt intar många RHP-partier en auktoritär, högerorienterad in-
ställning (Rydgren 2004:26f). En för många RHP-partier, och 
även för Sverigedemokraterna, gemensam paroll är ”krafttag 
mot brottsligheten” och konkreta förslag som ryms inom detta 
tema är sänkt straffålder, strängare straff i allmänhet, stärkt 
gränsskydd och utvisning av grova brottslingar (Sverigedemo-
kraternas valmanifest 2006 antaget 2006). 

Populism
Den sista beståndsdelen i definitionen av partifamiljen utgörs av 
partiernas populistiska inslag som bäst operationaliseras genom 
partiernas sätt att skapa politik kring spänningen mellan det 
vanliga strävsamma folket och en maktgalen och verklighets-
främmande elit. Integrerat i populismen ligger även tanken på att 
det strävsamma folket är under hot från en pågående samhälls-
förändring som kan komma att negativt påverka den livsvärld 
som det vanliga folket bebor. Ytterligare ett populistiskt drag är 
att förespråka kraftigt förenklade lösningar på komplexa sam-
hällsproblem och att lyfta fram tvivelaktiga orsakssamband, så-
som att minskad invandring per automatik leder till minskad 
brottslighet (Rydgren 2004:19ff; Widfeldt 2004a:9ff; Rydgren 
2005:11ff; Mudde 2007:23).

dagens	Rhp-partier:	en	potentiell	framgångssaga?
Den tredje våg av RHP-partier som idag är aktuell i Europa ut-
gör den hittills mest framgångsrika perioden för denna typ av 
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partier. En del av dessa partier betraktas fortfarande som alltför 
radikala för att kunna ingå i formaliserat samarbete med de eta-
blerade partierna, men under det senaste decenniet har vi samti-
digt kunnat se ett flertal exempel på hur RHP-partier vunnit ter-
räng bland väljarna och på allvar kommit att utmana de etable-
rade partierna. Att RHP-partierna inte ingått i samarbeten med 
andra etablerade partier har således inte haft någon större påver-
kan på partiernas väljarstöd och vidare utveckling. Åren runt 
millenniumskiftet kan ses som en brytpunkt när det gäller RHP-
partiers konkurrenskraft. I Österrike ingick FPÖ (Freiheitliehe 
Partei Österreichs) år 2000 i regeringsunderlaget. Under FPÖ’s 
tid vid makten kom mycket av partiets främlingsfientliga och 
starkt invandringskritiska politik att omsättas i verkligheten.3 I 
Frankrike lyckades Jean-Marie Le Pen från Front National slå ut 
den socialistiska presidentkandidaten Lionel Jospin i första om-
gången av det franska presidentvalet 2002 och stod alltså mot 
Jacques Chirac i kampen om presidentposten i Frankrike. I Dan-
mark är det genom samarbetet med Dansk Folkeparti som den 
borgerliga koalitionsregeringen lyckats behålla makten. Dansk 
Folkeparti har kunnat bibehålla sin ställning sedan början av 
2000-talet och har haft stort inflytande över inriktningen på den 
danska invandrings- och integrationspolitiken (Ringsmose & 
Pedersen 2004; Goul Andersen 2006). Ett liknande mönster syn-
tes även i Norge i samband med valet 2005 där Fremskrittsparti-
et erhöll en nyckelposition i det nya Stortinget med cirka 22 % 
av rösterna (Sitter 2006). I opinionsundersökningar gjorda un-
der 2007 och första halvan av 2008 har Fremskrittspartiet fått 

3 Jörg Haider som tidigare var partiledare för FPÖ lämnade sedermera partiet 
och startade ett nytt parti på den politiska högerkanten. Haiders nya parti gavs 
namnet BZÖ (Förbund för Österrikes framtid) och i valet 2006 fick partiet strax 
över fyra procent av rösterna. I parlamentsvalet hösten 2008 fick BZÖ, tillsam-
mans med FPÖ, närmare 30 % av rösterna. Jörg Haider omkom i en bilolycka i 
oktober 2008 varpå partiledarskapet i slutet av april 2009formellt övertogs av Jo-
sef Buchner (www.bzoe.at; www.sydsvenskan.se 2006-10-06, www.sydsvenskan 
2008-10-12).
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mellan 23–34 % av rösterna.4 I samband med valet i september 
2009 gjorde Fremskrittspartiet sitt bästa val någonsin och erhöll 
cirka 23 % av rösterna, vilket motsvarar 41 platser i Stortinget. 
Partiet är därmed Norges näst största parti efter Arbeiderpartiet 
(www.stortinget.no). År 1999 lyckades även många av RHP-
partier i Europa ta sig in i Europaparlamentet, och det finns inga 
tecken på att dessa framgångar skulle vara på väg att mattas av. 
Under mandatperioden 2004–2009 lyckades RHP-partier utöka 
sin representation i Europaparlamentet, trots att den generella 
trenden var att alla partier tappade mandat till följd av EU:s ut-
vidgning. Under 2007 formade dessa partier även en egen parti-
grupp i parlamentet, ITS (Gruppen Identitet, tradition och suve-
ränitet), vilket skulle borga för att dessa partier lättare skulle 
kunna samarbeta i viktiga frågor. Partigruppens existens blev 
dock kortlivad och efter interna motsättningar lämnade ett antal 
medlemmar gruppen under senhösten 2007, vilket i sin tur gjor-
de att gruppen blev för liten och upplöstes helt (www.europarl.
europa.eu). I samband med Europavalet 2009 sågs ingen direkt 
avmattning av RHP-partiernas representation inom Europapar-
lamentet. 
 Flyttas fokus från Europa till Sverige går det att konstatera 
att Sverige under lång tid betraktats som undantag när det gäller 
framgångsrik högerpopulism. Ny Demokrati lyckades förvisso 
göra en kortare inbrytning på det nationella planet 1991, men 
försvann helt och hållet från svensk politik i samband med riks-
dagsvalet 1994.5 Sedan dess är det Sverigedemokraterna som får 

4 Noteras bör att det finns en diskussion kring huruvida Fremskrittspartiet i 
Norge ska räknas som ett RHP-parti eller ej. Det finns forskare som menar att den 
form som partiet har idag gör att partiet inte längre kan infogas i denna partifa-
milj medan andra forskare hävdar det motsatta, nämligen att partier såsom 
Fremskrittspartiet å ena sidan utgör en egen liten särart inom denna partifamilj, 
men att det likväl finns skäl som talar för att de kan tas med i denna typ av sam-
manhang (jämför Widfeldt 2004b).

5 Ny Demokrati kan betraktas som ett RHP-parti, men utgör inte ett idealty-
piskt fall såtillvida att partiet till mycket stor del präglades av en tydlig nyliberal 
hållning. 
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betraktas som det mest framgångsrika RHP-partiet i Sverige. 
Sverigedemokraterna bildades 1988 och har sedan starten haft 
en tydlig strategi att arbeta med det lokala planet som utgångs-
punkt. I samband med valet 1991 fick partiet sina första kom-
munala mandat och sedan dess har utvecklingen gått sakta 
framåt. I valet 2006 fick Sverigedemokraterna drygt tre procent 
av de nationella rösterna, vilket förvisso inte räckte till represen-
tation i riksdagen, men valet gav partiet 281 kommunala mandat 
fördelade på 144 kommuner runt om i landet. Dessutom fick 
partiet 16 mandat i landstingsfullmäktige, fördelade på Region 
Skåne (tio mandat), Örebro län (tre mandat) och Blekinge län 
(tre mandat) (www.val.se). Partiet erhöll även nämndemansplat-
ser i ett antal domstolar. Opinionsundersökningar gjorda efter 
valet 2006 visar en trend där partiet sakta utökat sitt väljarstöd 
och under 2009 och våren 2010 ser Sverigedemokraterna ut att 
ligga tämligen stabilt runt fem procent av väljarstödet, vilket 
därmed skulle ge partiet dess första mandat i riksdagen i sam-
band med valet i september 2010. 

Forskning	med	fokus	på	populistiska	partier:		
från	1960-talet	och	framåt
Med detta sagt kan vi konstatera att partier med populistisk pro-
fil varit framträdande på den europeiska scenen under de senaste 
40 åren. Det innebär också att, även om radikal högerpopulism 
slagit rot på allvar först under 1980-talet, så har denna politiska 
rörelse inte gått obemärkt förbi den samhällsvetenskapliga 
forskningen. Forskare har, alltsedan 1960-talet, uppmärksam-
mat populism som politiskt fenomen (Ionescu & Gellner 1969; 
Canovan 1981; Fryklund & Peterson 1981). Björn Fryklund och 
Tomas Peterson (1981) anlade ett nordiskt komparativt perspek-
tiv på populistiska partier genom avhandlingen Populism och 
missnöjespartier i Norden. Studier av småborgerlig klassaktivi-
tet. Fryklund & Peterson prövade ett antal hypoteser kopplade 
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till begreppen populism och missnöjespartier. Det empiriska ma-
terialet bestod av ett studium av fyra populistiska partier runt 
om i Norden. I avhandlingen fördes tesen fram att populism kan 
betraktas som såväl en ideologisk strömning som en politisk rö-
relse, med den gemensamma nämnaren att populism utgår från 
småborgerligheten och de specifika intressen som kan kopplas 
till denna klass. I avhandlingen argumenterade Fryklund & Pe-
terson för att en anledning till att inget populistiskt parti växte 
fram i Sverige på samma sätt som i de övriga nordiska länderna 
under 1970-talet var att Centerpartiet blev det ställföreträdande 
populistiska missnöjesparti som genom en dubbel artikulering 
av såväl det småborgerliga som det folkliga lyckades appellera 
till de väljargrupper som i de nordiska grannländerna istället 
övergav de etablerade partierna till förmån för populistiska 
missnöjespartier. 
 Under de senaste tjugo åren har huvudfåran inom den euro-
peiska populismforskningen framför allt fokuserat på RHP-par-
tiers etablering och utbredning runt om i Europa och centrerats 
kring i huvudsak två fokusområden. För det första har det hand-
lat om att utforska samhällsstrukturella förändringar av mycket 
generell karaktär som kan förklara framväxten av RHP-partier 
(Betz 1994; Taggart 1996; Kitschelt 1997; Betz & Immerfall 
1998; Hainsworth 2000; Rydgren 2002a). För det andra har 
forskningen intresserat sig för att kartlägga de ideologiska och 
organisatoriska karaktärsdragen hos dessa partier (Mudde 
2000; Taggart 2000; Mény & Surel 2002; Ignazi 2003; Rydgren 
& Widfeldt 2004; Fryklund et al 2007; Mudde 2007; Davies & 
Jackson 2008). Men i takt med att partier av detta slag etablerat 
sig som bestående (och framgångsrika) inslag runt om i Europa 
blir det viktigt för forskningen att ställa nya frågor och fylla de 
kunskapsluckor som därigenom uppkommer. Det politiska land-
skapet i många europeiska länder har förändrats och närvaron 
av radikal högerpopulism är numera både en empirisk verklighet 
och en forskningsfråga av betydelse, vilket också föranleder en 
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diskussion om vad som händer när RHP-partier tar plats i beslu-
tande församlingar och ges möjlighet att påverka utformningen 
av politiken. Under de senaste åren har en fåra inom forskningen 
börjat fördjupa diskussionerna om hur RHP-partier förhåller sig 
till den liberala demokratin, med tonvikt på hur spänningsför-
hållandet dem emellan kan beskrivas (Betz & Johnsson 2004; 
Panizza 2005; Mudde 2007; Mouffe 2008). Ytterligare en viktig 
utvidgning av forskningen kring RHP-partier har producerat ny 
kunskap kring reaktionerna från de etablerade partierna och hur 
dessa väljer att förhålla sig till partier med denna profil (Capoc-
cia 2001; Downs 2001; Bale 2003; Meguid 2005; 2008; Art 
2007; van Spanje & van der Brug 2007; de Lange 2008). 
 De studier som tidigare genomförts har företrädesvis fokuse-
rat på andra länder runt om i Europa. Att inte Sverige diskuterats 
lika frekvent har naturliga orsaker. Närvaron av radikal höger-
populism har inte varit lika påtaglig i Sverige som i övriga Euro-
pa, undantaget utgörs av Ny Demokratis korta inhopp i svensk 
politik 1991-1994, vilket satt sin prägel på forskningens inrikt-
ning i Sverige. I detta sammanhang har Björn Fryklund genom 
sin forskning bidragit till viktig kunskap om grogrunden för po-
pulistiska partier i Sverige. Under 1990-talet bidrog Fryklunds 
forskning till en kartläggning av Ny Demokrati ideologiskt och 
organisatoriskt vilken mynnade ut i ett antal förklaringar till 
partiets framväxt och undergång (Bjurulf & Fryklund 1994; Ed-
gerton et al 1994). Även Fryklunds studier av lokala partier med 
populistisk profil i Skåne bidrog till populismforskningens ut-
veckling i Sverige (Fryklund et al 1988). 
 Sedan Ny Demokratis genomklappning i valet 1994 har 
svensk forskning haft inriktningen att förklara Sveriges status 
som undantag, det vill säga varför inget svenskt RHP-parti vuxit 
fram och etablerat sig nationellt i samma utsträckning som i öv-
riga Europa (Rydgren 2002; 2005; Widfeldt 2004b; Bennich-
Björkman & Blomqvist 2008). Det är således först under 
2000-talets inledande år som de etablerade partierna åter börjat 
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känna av konkurrensen från ett svenskt RHP-parti, nämligen i 
form av Sverigedemokraterna. Det innebär också att forskning-
en ges möjlighet att bryta ny mark. Den forskning som genom-
förts med Sverigedemokraterna som fokus har framför allt för-
sökt klartlägga vilka faktorer som gynnat partiets framväxt, vil-
ka partiets ideologiska utgångspunkter är samt vilka väljare som 
attraheras av partiets budskap (Rydgren 2002b; Lipponen 2004; 
Rydgren & Widfeldt 2004; Rydgren 2005; Sannerstedt 2008; 
Erlingsson et al 2009; Hellström & Nilsson 2010). Under de se-
naste åren har forskningen alltmer intresserat sig för hur Sveri-
gedemokraterna bemöts av övriga etablerade partier (Kiiskinen 
& Saveljeff 2010; jämför Fryklund et al 2007). 
 Progressionen i utvecklingen av populistiska partier över tid 
och den forskning som följer i kölvattnet av dessa partier visar 
på relevansen för forskare inom IMER att studera dessa partier 
utifrån den bredd som erbjuds inom ämnet. Att forska med ut-
gångspunkt i IMER handlar om att studera samhällsförändring-
ar, att förstå varför de äger rum och skapa såväl bredd som djup i 
förståelsen av dessa förändringar. Det blir därför viktigt att 
IMER-forskning även framgent belyser utvecklingen av populis-
tiska partier i deras olika former. Stora delar av IMER-forsk-
ningen handlar om grundläggande medborgerliga frågor varpå 
det blir viktigt att fortsätta studera den utmaning som närvaron 
av populistiska partier utgör för det omgivande samhället. En 
uppgift för IMER-forskningen blir därför att fortsätta producera 
kunskap kring en aktuell och politisk rörelse där grundläggande 
medborgerliga frågor ställs på sin spets i en föränderlig politisk 
verklighet. 
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11 .	 	
InTEgRATIOnsnOjA	 	
–	OM	undvIKAndE	
BETEEndEn	I	
InTEgRATIOnsFRågAn

Tobias Schölin & Per Broomé

vad	är	problemet?
Diskussionen inom imerfältet är komplex. Inte sällan är den av 
ideologisk karaktär. Samtidigt kan den vara av undvikande ka-
raktär. De ideologiska aspekterna kan exempelvis kopplas till 
(politiskt vänsterpräglade) analyser av strukturers betydelse för 
diskriminering (Kamali 2005; De los Reyes 2001) eller i förhärli-
gande av den så kallade mångkulturalismen, vilket Carlbom 
(2003) diskuterat. Undvikandets aspekter kan exempelvis hand-
la om postmoderna analyser där reella integrationskonflikter 
och socioekonomiska problem ställs i bakgrunden till förmån 
för en diskussion av föreställningar om etnicitet och integration 
(Heberlein 2008). Undvikandet visar sig också i mer beskedliga 
frågor, under lång tid var allehanda imerskrifter tyngda av cita-
tionstecken. För att markera sin korrekthet och icke stigmatise-
rande hållning använde författare citationstecken för att marke-
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ra sin neutralitet. Såväl de ideologiska som de undvikande as-
pekterna gäller för integrationsfrågan och är därmed en central 
aspekt av imerforskningen. 
 Wigerfelt visar (i denna antologi) att invandrings- och segre-
gationsproblematiken i samhället var en av drivkrafterna bakom 
Malmö högskolas tillkomst i allmänhet och högskolans imerom-
råde i synnerhet. Integrationspolitiken, den politiska huvudlös-
ningen på ovanstående båda problem, har en policydimension 
och en praktisk implementerande dimension. I båda dimensio-
nerna är såväl begrepp som konkreta åtgärder ofta av undvikan-
de karaktär. Undvikandet är dock olika explicit; i integrations-
policyn är undvikandet mindre tydligt och i integrationsprakti-
ken – i utförandet av politiken – mer tydligt. Detta kapitel syftar 
till att i essäistisk anda diskutera och problematisera undvikande 
strategier i integrationsfrågan. 

policy	och	praktik

Avslöjande skillnader
Den svenska invandrings- och integrationspolitiken drivs av 
hänsynstagande till två skilda krav, dels kravet att framstå som 
ett moraliskt högtstående land, dels ett krav på offentliga myn-
digheter att arbeta effektivt och smärtfritt (Gür 1995).1 Och i 

1 Integrationstanken, att invandrare ska integreras i det svenska samhället, har 
begrepps- och innehållsmässigt förändrats över tiden. Först, från mitten av 
1970-talet, kan man tolka integrationspolitiken som invandrarens valfria men en-
sidiga anpassning till svenska förhållanden, därefter, från mitten av 1990-talet, 
som ömsesidig anpassning av invandraren och svenska förhållanden, och senast, 
från mitten av 2000-talet, som ömsesidig anpassning och delaktighet i svenskt liv 
och leverne. De integrationspolitiska formuleringarna tänks vara styrande för 
innebörden i integrationen och vägleda de åtgärder som offentliga myndigheter 
utför för att åstadkomma integration av invandrare i det svenska samhället. Re-
sultaten av politiken kan mätas. Delaktighet kan exempelvis mätas med olika 
gruppers sysselsättningsnivå och ömsesidig anpassning med upplevd diskrimine-
ring för olika grupper i olika offentliga miljöer och olika etniska gruppers segre-
gering i boendet (Brekke & Borchgrevink 2007)
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någon mån lyckas detta. Svensk policy, lagar och regler beträf-
fande integration, har fått en i förhållande till andra länders poli-
cys väl anpassad utformning med hänsyn till gängse internatio-
nell uppfattning om invandrarens rättigheter och behov av servi-
ce (MIPEX 2007; jämför Dahlstedt 2009). Den offentliga inte-
grationspraktiken, dvs. de praktiska åtgärder som samhället vid-
tar för integration, ger emellertid resultat till exempel beträffan-
de delaktighet i arbete och karriär, utbildning och boende som i 
många avseenden är avsevärt svagare än jämförbara länders re-
sultat en bedömning av integrationspraktikens resultat som de-
las av internationella organ (OECD 2008) och av många debat-
törer och forskare i den interna debatten i Sverige (Broomé 
2007; Zaremba/DN 2009). Denna diskrepans mellan policy och 
praktik ter sig besvärande och pockar på förklaring.   
 En förklaring till diskrepansen är att offentlig integrations-
praktik och integrationspolicys påverkas av likartade psykolo-
giska faktorer men med olika utfall. Med en förenkling kan man 
säga att integrationspraktiken påverkas av nojan för invandrare 
medan integrationspolicys i sin tur också påverkas av nojan för 
denna noja. Med det vardagliga ordet noja menas i det här sam-
manhanget den rädsla för invandrare som våra vanföreställning-
ar om invandrarna ger upphov till, som att de tar våra jobb, för-
stör vår kultur och vårt språk, och ruinerar våra sociala system 
m.m. Nojan bidrar till främlingsfientlighet, ovilja och passivitet 
att bidra till integrationen mellan svenskar och invandrare. I po-
litiken ger nojan upphov till invandringsfientliga eller rasistiska 
partier, som till exempel dagens uppstickare i svensk politik, Sve-
rigedemokraterna. Men det är inte nojan i sig som påverkar inte-
grationspolicyn, det är nojan för denna noja. Politikerna är räd-
da för invandringsfientliga partier och agerar fegt och förnekan-
de eller med en övertro på ordet (policymaking och politisk kor-
rekthet) och myndighetsagerandet. Feghet och förnekande råder 
när politiker inte vill föra en klargörande debatt med Sverigede-
mokraterna och hoppas på att några andra ska agera, att exem-
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pelvis journalister eller forskare ska avslöja otyget. Det florerar 
övertro på ordet, när politiker hoppas att policyns vackra ord 
kan ta bort rädsla och vanföreställningar, och övertro på myn-
dighetsagerandet, när man hoppas att man med myndigheternas 
sociala ingenjörskonst kan integrera invandrare i samhället.
 Rädslan är en naturlig reaktion på fara hos alla levande var-
elser och ger upphov till responser som flykt och aggression. 
Men hos människan finns därtill en ”härledd” rädsla, som efter 
omdaning av en persons syn på världen styr beteendet antingen 
hot föreligger eller inte (Bauman 2007). Den härledda rädslan 
kan närmast betecknas som en inlärd, internaliserad, känsla av 
osäkerhet och sårbarhet. Och denna rädsla uppkommer rutin-
mässigt vid minsta farhåga och kan utlösa försvarsresponser 
oavsett om det finns ett verkligt hot eller inte. 
 Farorna är av olika natur, antingen de är reella eller blott här-
ledda. För det första finns det specifika hot mot den egna krop-
pen eller ägodelarna. För det andra finns det mer allmänna hot 
mot den sociala ordningen eller säkerheten exempelvis beträf-
fande försörjning och sjukdom. För det tredje finns det faror som 
hotar ens position i den sociala hierarkin eller den egna identite-
ten. Den härledda rädslan kan frikopplas från de faror som för-
orsakar den. Det innebär att människor som drabbas av denna 
känsla av osäkerhet och sårbarhet kan tolka rädslan genom att 
hänvisa till något fara oberoende om det finns belägg för dess 
närvaro och betydelse. Och de försvarsreaktioner, till exempel 
aggression, som syftar till att lindra farhågan kan riktas bort från 
de faror som bär det verkliga ansvaret för föreställningen om 
osäkerhet och sårbarhet. ”Rädslan är som mest fruktansvärd när 
den är diffus, splittrad, oklar, oförankrad, fritt flytande, utan 
tydlig adress eller orsak; när den jagar oss till synes utan rim eller 
reson, när det hot vi fruktar kan skymtas överallt, men inte tyd-
ligt någonstans. Rädsla är det namn vi ger vår ovisshet: vår 
okunnighet om hotet och vad som bör – och kan och inte kan – 
göras för att fjärma det, om det inte står i vår makt att avvärja 
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det helt (Bauman 2007:8; jämför Appadurai 2007).2 Responser-
na på denna ”flytande” rädsla kan således ta sig vilka försvars-
responser som helst utan att klart peka ut de verkliga hot som 
föreligger. Då både offentlig integrationspolicy och integrations-
praktik inte formas fri från påverkan av mänsklig rädsla, funge-
rar, kan man säga, integrationspolitiken som samhällets psykolo-
giska försvar mot människors rädsla för det som ter sig främ-
mande och hotfullt oavsett om rädslan är grundad i verkliga hot 
eller enbart i den härledda rädslans flytande farhågor.

Dunkla drivkrafter
Hur kan man tänka sig att nojan fungerar i integrationssamman-
hanget? Låt oss ta några exempel som visar hur känslor av rädsla 
kan utlösa försvarsreaktioner på individnivå, vilka kan kopplas 
upp till grupp- och samhällsnivå, för att därmed i någon mån 
förklara den motsägelsefulla bild av integrationen som policy 
och praktik uppvisar.3 En vanlig försvarsreaktion på känslor av 
rädsla är att lägga över känslorna på någon annan genom att gö-
ra denna ond, till en inkräktare att vara rädd för, även om räds-
lan bygger på vanföreställningar om inkräktaren. På grupp- och 
samhällsnivå står Sverigedemokraterna för denna reaktion. Man 
ser inte så ofta sådana starka projektioner byggda på vanföre-
ställningar bland andra grupper, politiker eller politiska partier i 

2 Appadurai (2007) framhåller i sin analys det paradoxala i den samtida globali-
seringen. Å ena sidan präglas det globala samhället av individualisering, liberalise-
ring (innefattande spridning av idéer om mänskliga rättigheter) och demokratise-
ring, å andra sidan präglas dessa samhällen av majoritetens fruktan för minorite-
ter. Denna fruktan kommer sig enligt Appadurai av att majoriteten upplever 
ovisshet i och med att grundläggande idéer så som stat eller folk. i grunden ifråga-
sätts av den samtida globaliseringen; den sociala ovissheten skapar majoritetens 
behov av syndabockar, varför rädslan kan gro. 

3 Försvarsreaktionen som åsyftas är projektion. Projicering innebär att något 
man har inom sig själv läggs på någon annan. Det kan vara t.ex. aggressivitet, 
rädsla, girighet eller avund, men också känslor av empati och sexualitet. Den eller 
de som är måltavla för projektionen behöver inte alls vara närvarande eller för 
den delen acceptera projiceringen men kan ändå belastas med känslorna (Egidius 
2008).
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Sverige. Ibland försäger sig dock någon debattör och vill sända 
icke-handhälsande islambekännande kvinnor ”tillbaka till grot-
torna”, någon politiker vill ”bygga murar runt stan” för att 
minska inflyttningen av invandrare och något parti tycker att 
”det är dags att ställa ökade krav på invandrarna” i något avse-
ende. En annan vanlig försvarsreaktion byggd på farliga och för-
bjudna känslor är att man låter en del av världen omkring sig va-
ra god och en annan del ond.4 Det kan vara en person, en grupp 
eller en institution som skyddar mot känslorna.  Känslorna av 
rädsla, av osäkerhet och sårbarhet, kan exempelvis hanteras ge-
nom att befolkningen klyvs i invandrarna som görs onda och 
”svenskarna” som görs goda. På samhällsnivån representeras det 
goda av de offentliga svenska myndigheterna, som antas kunna 
hantera det hotfulla i invandringen genom lämpliga och effekti-
va integrationsåtgärder. På så sätt kan känslan av att vårt sam-
hälle gör gott och att vi är goda förstärkas. De onda vanföreställ-
ningar vi har lagt på invandrarna försvinner dock inte och leder 
till återkommande känslor av förföljelse och rädsla för attacker 
från det onda. Därmed riskerar myndigheternas åtgärder att 
ifrågasättas och kontrollen av rädslan och fallerar. En tredje i 
sammanhanget förklarande försvarsmekanism mot den hotfulla 
invandraren är när man reagerar inför rädslan med ett annat be-
teende än man egentligen känner, till exempel gråter i stället för 
att bli arg.5 En möjlig aggressivitet i mötet med invandraren blir 

4 Försvarsmekanismen som åsyftas är klyvning och projektiv identifikation. 
Klyvning innebär att man delar upp världen i ont och gott. Det kan gälla både 
personer, upplevelser och institutioner. Mognad leder till att man inser att världen, 
personer har både goda och onda sidor. Projektiv identifikation är en process som 
kräver växelverkan mellan människor. Det som projiceras måste i någon mening 
införlivas och accepteras av mottagaren. Det innebär att mottagaren efter accep-
tansen kontrolleras och styrs av sändaren genom de projicerade känslorna av 
rädsla, aggression osv. Mottagaren fås att uppleva samma känslor som sändaren.     
Processen behöver varken vara medveten eller uttalad (Egidius 2008).

5 Försvarsmekanismen som åsyftas är reaktionsbildning. Av olika anledningar 
sker en reaktion på en känsla som inte avspeglar känslan direkt utan omformas till 
en annan reaktion, exempelvis skratt som reaktion på känsla av skam (Egidius 
2008).  



227

på samhällsnivån i stället ett erbjudande om att vårda och stödja 
invandraren. Denna reaktionsbildning producerar förväntan om 
och beroende av att myndigheterna ska stödja och anpassa in-
vandrarna och därigenom hantera det hot som de innebär. Efter-
som ingen av de tre beskrivna försvarsreaktionerna bearbetar 
själva rädslan byggd på föreställningar om invandrarnas olikhet 
och hotfullhet försvinner inte känslorna, och myndigheternas 
lösning på integrationsuppgiften kan uppfattas som ineffektiv 
och präglad av ständigt nedvärderade och återuppståndna pro-
jekt. 
 Sammanfattningsvis menas med begreppet noja i detta sam-
manhang en överföring av känslor av rädsla på invandrare som 
bygger på vanföreställningar om invandrare. Själva rädslan be-
höver, om den är härledd eller har sin grund i mera flytande far-
hågor, inte ha något direkt samband med invandring och invand-
rare.  Med noja för nojan menas i samma anda den berörings-
skräck som politiker känner för främlingsfientliga och rasistiska 
idéer och partier, och som troligen grundas i risken för ”smittan-
de” överföring och ömsesidighet i känslorna av rädsla för in-
vandrare. 

Tillsyns- och offerroller
Den underliggande meningen i integrationspolicyn är alltså att 
den ska garantera att vi är goda, och i integrationspraktiken att 
den ska ge oss trygghet genom kontroll av farorna med invand-
ringen. Både policy och praktik skapas i likartade psykologiska 
processer, vilka bottnar i människors nojiga föreställningar om 
det olika och främmande och risk för förlust av kontroll över så-
dant som man vill värna mot faror för egen person, ägodelar, 
identitet, social position och den sociala ordningen, som kan 
uppstå på grund av invandring och invandrare.
 Det viktigaste uttrycket för den offentliga integrationsprakti-
kens trygghetssyndrom är den sociala ingenjörskonstens tillsyns- 
och offerpositioner (Kamali 1997; Gröndahl 2005; Riviere 
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1993). Tillsyn är ett mångtydigt begrepp. Det kan betyda att till-
se, ungefär att kontrollera någon. Det kan betyda att se till att, i 
meningen få någon att göra något. Det kan betyda att se till, i 
meningen beakta någons behov. De sociala ingenjörerna kan be-
roende på hur man tolkar tillsyn utforma sin tillsynsroll och sitt 
tillsynsarbete på skilda sätt, som kontroll av någon, som att få 
någon att göra något och som beaktande av någons behov. Men 
dessa myndighetsuppgifter tolkas sällan explicit så att den bak-
omliggande noja som majoritetsbefolkningen kan känna för in-
vandrare kan bearbetas. Snarare riskerar nojan att förstärkas om 
problemen med invandringen betonas av de sociala ingenjörerna 
i deras iver att få integrationen att fungera genom nya integra-
tionsanordningar och projekt.
 Invandrarens offerroll har en mer diffus definition och tolk-
ning i integrationspraktiken än tillsynsrollen. I regel definieras 
individerna som invandrare/offer och en viss kamp kan uppstå 
mellan olika offentliga tillsynsområden (Demirbag-Steen 2005). 
Tillsyns- och offertänkandet innehåller i regel avkodning av indi-
videns/offrets olika eventuella stigmatiserande benämningar be-
träffande etnicitet, ålder, kön m.m., varför begrepp som sökande, 
kund, elev etcetera används inom olika tillsynsområden. Avko-
dande kan ha flera dolda syften, vilka i hög grad styrs av noja för 
nojan. Ett syfte är att dölja myndigheternas kontrollerande upp-
gift då den inte överensstämmer med gällande förhållningssätt i 
integrationspolitiken. Ett annat syfte kan vara att offerrollen inte 
bara innebär att man har offrat något, till exempel sitt hemland, 
utan också att man måste offra något till exempel sin kultur, an-
höriga och språk i det nya landet. I invandringspolitiken är däre-
mot den kontrollerande uppgiften accepterad och det är i in-
vandringspolitiken som invandraren definieras som offer genom 
de offerinspirerade grunderna som ger invandraren uppehålls-
tillstånd. Valet av offerpositionen som definition ger också till-
synsideologin en möjlighet att under täckmantel av stöd och 
hjälp till integration upprätthålla kontrollen över invandraren 
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och dennes eventuella främmande inflytande och därigenom få 
allmänt samtycke för insatsen. 

Fräscha	exempel
Medan invandrarnas offerroll görs diffus, genom utelämnande 
av etnisk bakgrund eller genom inkluderande begrepp som lång-
tidsarbetslösa, människor i utanförskap och segregation, ut-
märks den sociala ingenjörskonstens utövande i offentlig inte-
grationspraktik av ofta nykonstruerade tillsynsroller som 1) in-
tegrationssocionomer eller arbets- och utvecklingsförmedlare, 2) 
hälsokommunikatörer och 3) sfi-lärare. 
 Mycket av det praktiska integrationsarbetet i svenska kom-
muner utförs av professionella socionomer (Schierenbeck 2003). 
Det hör till sakens natur i ett samhälle där den sociala ingenjörs-
konsten är utbredd och en integrerad del av samhällets grundläg-
gande ideologi. Social ingenjörskonst handlar om en systematisk 
planerad social förändring och har i Sverige brukats i skapandet 
av den svenska välfärdstaten. Den grundläggande tanken kan 
om än förenklat sägas vara att på ett rationellt sätt lägga livet 
tillrätta för medborgarna genom offentlig kontroll, planering 
och åtgärd. Socionomer arbetar ofta som både myndighetsper-
son och hjälpare i roller som socialsekreterare, biståndshandläg-
gare, behandlare och kurator med individuell hjälp och familje-
hjälp. I takt med att migrationsrelaterade förändringar i samhäl-
let blir mer påträngande och tydliga, bland annat genom segre-
gationens effekter, ställs nya krav på integration och nya arbets-
uppgifter skapas, inte minst för att förstå de förutsättningar som 
det mångkulturella samhället skapar för såväl klienter som pro-
fessionella. Exakt vad detta innebär i praktiken är svårt att svara 
på. En viss klarhet i frågan kan dock ges i beskrivningar av 
svenska kommuners praktiska integrationsarbete (Bevelander et 
al. 2003). Socialtjänstens socionomer arbetar rutinmässigt till-
sammans med arbetsförmedlare och försäkringskassa med myn-
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dighetsutövande i sitt arbete med integration. Integrationsarbe-
tet för att upprätthålla den politiskt initierade arbetslinjen är i 
denna tappning detsamma som myndighetsutövande. Med poli-
tiska beslut och lagstiftning i ryggen kan kadern av socionomer 
arbeta för att skapa ett bättre samhälle genom mer eller mindre 
direkt styrning av den enskilda individen. Integration sker ge-
nom arbets- och utvecklingssortering och utförarna är sociono-
mer i samarbete med andra myndighetsutövare. Orsaken till de 
kraftfulla tagen är invandrarnas segregation och utanförskap i 
det svenska samhället som ska rättas till genom rationell över-
vakning, planering och lämpliga åtgärder för individen. Hoten 
mot samhällets stabilitet och normalitet från de utanförstående 
och marginaliserade individerna hoppas man kunna åtgärda ge-
nom det sociala arbetets ingenjörskonst. Tillsynsrollen är där-
med tydligt fokuserad på att kontrollera individen och att få in-
dividen att göra något. Individens behov av självförsörjning, ut-
bildning eller arbete framstår som givet.
 1999 slöts ett samarbestavtal mellan Malmö stad, arbetsför-
medlingen och försäkringskassan. Samarbetsmålet var att under-
lätta för långtidsarbetslösa att snabbt komma ut på arbetsmark-
naden eller i utbildning. Idén var att samarbeta genom samloka-
lisering och gemensam ledning av offentliga myndigheter. Sam-
arbetsavtalet ledde till att fyra ”Arbets- och utvecklingscentra” 
(AUC) skapades, vilka lokaliserades till fyra ”invandrartäta” 
områden i Malmö, som ingick i Storstadssatsningen. Storstads-
satsningen var regeringens initiativ för att stödja arbete med in-
tegration i ett antal segregerade storstadsområden. Tanken var 
att råda bot på de speciella problem som finns i dessa områden 
såsom arbetslöshet, brist på medborgarinflytande, bristande 
kunskaper i svenska språket, segregation och utanförskap. Till 
AUC sorteras långtidsarbetslösa från Arbetsförmedlingen, Soci-
altjänsten och Försäkringskassan för att ges mer och bättre hjälp 
att uppnå självförsörjning genom arbete eller utbildning. I den 
offentliga retoriken kring denna satsning talas det om att verk-
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samheten riktar sig mot malmöbor i allmänhet. På så sätt undvi-
ker man att tala om utrikes födda eller invandrare. Det framstår 
dock som paradoxalt att AUC-verksamheterna organiseras inom 
ramen för Malmö stads enhet för ”Arbete och Integration”. För-
visso kan integrationsbegreppet innefatta alla kommunens invå-
nare, men underförstått betecknar begreppet ändå invandrarin-
tegration. Under senare år har ett namnbyte gjorts och Arbets- 
och utvecklingscentren har blivit Arbets- och integrationscenter. 
Integrationstanken har således öppet inkorporerats i kärnverk-
samheten. I praktiken har detta inneburit att den tidigare AUC-
verksamheten numera även huserar kommunens introduktions-
enhet vilken ägnar sig åt introduktion av nyanlända flyktingar 
och invandrare. Genom denna sorteras de svåraste fallen – de 
som definieras som långtidsarbetslösa – tillsammans med de ny-
anlända invandrarna och flyktingarna. Invandrarnas offerroll, 
tydlig inte bara i form av det humanitära motivet för invandring 
utan även genom deras förmodat bristande förmåga till integra-
tion, förstärks ytterligare av denna sortering (Broomé 2007).    
 Sedan några år tillbaks finns ett nytt fenomen på integra-
tionshimlen, de så kallade hälsokommunikatörerna (Hälsokom-
munikation 2006; Hälsokommunikatörer 1). De är invandrare 
med någon form av utländsk professionsutbildning inom hälso- 
och sjukvårdsområdet som anställs av primärvård och kommun. 
Syftet med hälsokommunikatörerna är att öka jämlikheten i häl-
sa i samhället och förebygga sjukdomar genom hälsofrämjande 
informationsinsatser på modersmålet inom utvalda språkgrup-
per. Uppgiften genomförs av individer med professionsutbild-
ning som inte godkänts i Sverige och som ett steg i deras valide-
ringsprocess för svensk legitimation. Hälsokommunikatören ska 
inte ersätta ordinarie sjukvårdspersonal utan ska snarare funge-
ra som en kompletterande resurs till sjukvården. Enligt bak-
grundsbeskrivningen av hälsokommunikatörerna finns det up-
penbara hälsoproblem med ”invandraren” att rätta till. Genom 
kommunikation på modersmål om hälsa ska jämlikheten beträf-
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fande hälsa ökas. Arbetssätten handlar främst om att informera 
men kan även innehålla andra former av gruppaktiviteter såsom 
promenader och mamma-barngrupper. 
 Hälsokommunikatörerna kan även arbeta inom skolan. Det 
är möjligt att tolka deras uppgift som att ge hälsoinformation till 
(språk)marginaliserade invandrare i meningen att beakta indivi-
duella sjukvårdsbehov som annars inte tillfredsställs. Men det är 
också möjligt att tolka uppgiften som att utöva tillsyn över ”de 
andras hälsa” i meningen att få invandraren att uppsöka sjuk-
vården för att motverka ökad ohälsa i samhället. Hälsokommu-
nikatörernas arbete är i det senare fallet att beakta som en form 
av social ingenjörskonst som syftar till att ha kontroll över ”de 
andra”, i detta fall deras sjukdomar och hälsobrister.    
 I en undersökning av Sfi-lärare på Komvux (Kallonaityté 
2004; 2008) är lärarnas föreställning om den egna identiteten att 
de besitter en unik och överlägsen förmåga att integrera elever i 
det svenska samhället genom förmedling av en svensk värde-
grund där värderingar som jämlikhet, demokrati och ansvarsta-
gande ingår. Identifieringen av lärarrollen sker genom att elev-
gruppen av invandrare uppfattas inte ha dessa, svenska, värde-
ringar. På så sätt konstrueras en vi-dom-relation som bygger på 
dikotomin svensk – icke-svensk etnicitet. Den svenska etniciteten 
föreställs vara lika med en modern begreppsvärld av jämlikhet, 
demokrati och ansvarstagande, i motsats till den icke-svenska 
som karaktäriseras av en traditionell begreppsvärld av ojämlika 
könsroller, osjälvständighet, brist på demokrati och passivitet. 
Lärarna uppfattar sig som företrädare för det svenska samhället 
och som integratörer av invandrare. Undervisningen i svenska 
underordnas integrationsuppgiften. Lärarna tar på sig en roll att 
tillse att invandraren bibringas den moderna identiteten och till-
synsuppgiften är inte endast att ge invandraren undervisning i 
svenska efter behov utan att få dem att anamma en ny svensk 
identitet byggd på svensk värdegrund. Invandrarens offerroll blir 
också tydlig i skolan. Offerrollen identifieras inte bara i mening-



233

en att vuxna mänskor hamnar i elevrollen för att de har invand-
rat och inte kan svenska, utan i mer fundamental mening för att 
de anses ha en bakgrund, identitet och värdegrund som är under-
lägsen (Carlson 2003). 

nojan	för	nojan	eller	hur	nojan	accentueras
Integrationsnojan utmynnar, som ovan vistas, i särlösningar som 
syftar till att på olika sätt och med olika medel anpassa och kon-
trollera ”de andra” med hjälp av social ingenjörskonst. Integra-
tionsnojan leder även till en annan problematik, till att nojan för 
nojan accentueras, artikuleras och accelererar. Rädslan skapar 
således nya rädslor, vilka utmynnar i enkla särlösningar för inte-
gration och krav på ökad kontroll av anpassning. Särlösningar-
na blir i sig själv en grogrund för rädsla och aggression. Nojan 
för nojan tar sig olika uttryck; ett exempel är de etablerade parti-
ernas undvikande hållning i debatten om och med Sverigedemo-
kraterna, ett annat är undvikande av integrationsproblem till 
förmån för diskussionen om hotet från ökad enklavisering och 
majoritetssamhällets rasism. 
 Vid valet 2006 upplevde Sverige något nytt. Det populistiska 
och främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna gjorde ett 
succéval och tog plats i kommunfullmäktige i många svenska 
kommuner. Uppståndelsen blev stor i media, politik och sam-
hällsforskning. Frågor som diskuterades (och diskuteras) är hur 
detta ”hot” ska mötas? Vad som karaktäriserar det mesta av 
mediedebatten, den politiska hållningen och samhällsforskning 
är det tydliga moraliska ställningstagandet (Praktik & Teori 
2009). 
 Sverigedemokraternas framryckning i det svenska politiska 
livet kan förvisso förstås som att den grundläggande demokra-
tiska värdegrunden i samhället är på väg att urholkas, som en 
moralisk utförslöpa. Sverigedemokraternas framgångar kan 
också tolkas som ett tecken på ökande noja i samhället. När den 
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kollektiva rädslan för ”invandraren” sprider sig finns behov av 
snabba och drastiska lösningar. Sverigedemokraternas uttalade 
assimileringslinje med krav på anpassning till majoritetssamhäl-
let och ett stopp för vad som av partiet definieras som massin-
vandring passar väl in i nojans värld av rädsla grundad i vanföre-
ställningar om invandringens konsekvenser. Att Sverigedemo-
kraternas politik grundar sig på marknadsföring av nojan fram-
går av följande utdrag ur deras program:

”Sverige har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid, 

och endast en bråkdel har varit flyktingar. Detta har orsakat enor-

ma ekonomiska, sociala och kulturella problem i vårt land, samti-

digt som det minskat vårt utrymme för att förbättra stödet till de 

verkligt nödlidande människorna runt om i världen. Inget poli-

tiskt parti kan i dag med trovärdighet tala om förbättrad offentlig 

service eller sänkta skatter utan att först redovisa hur invandring-

ens kostnader skall sänkas. Den oansvariga och kravlösa svenska 

integrations- och invandringspolitiken har även gett upphov till 

segregation, rotlöshet, kriminalitet och ökade motsättningar. Den 

mångkulturella samhällsordningen är i dag ett allvarligt hot mot 

den inre sammanhållning och stabilitet som utgör grunden för he-

la den solidariska svenska välfärdsmodellen.” (Sverigedemokra-

terna 1)

Det är inte endast Sverigedemokraternas noja för invandrare, ut-
an snarare nojan för nojan som skrämmer de etablerade partier-
na från att på allvar möta Sverigedemokraterna – och lyfta inte-
grationsfrågan – i den politiska debatten och därmed stänga dem 
ute från den politiska beslutsfattande verkligheten. Det para-
doxala i situationen är naturligtvis undvikandet av det grundläg-
gande problemet, de reella integrationsproblemen, och att det 
verkar vara på så vis att de etablerade partierna ”tjänar” på att 
undvika dessa frågor (Riksdag & departement 2009; Johnsson 
2009). Ulf Bjereld (2009), professor i statsvetenskap vid Göte-



235

borgs universitet, menar exempelvis att ”man inte [bör] lyfta upp 
högerpopulisternas frågor på den politiska agendan, eller försö-
ka vinna till sig opinionen genom att anamma högerpopulister-
nas språkbruk. Invandringspolitik och integrationspolitik skall 
behandlas som vilka andra politiska sakområden som helst, oav-
sett högerpopulisternas önskemål”. Bjerelds taktik är med andra 
ord att undvika att tala om de reella integrationsproblemen i en 
artikulerad integrationspolitik; den föreslagna agendan är ett 
ypperligt exempel hur nojan för nojan skapar undvikande av in-
tegrationsfrågan. Dilemmat är att Sverigedemokraterna artikule-
rar en tydlig kritik gentemot hela det mångkulturella projektet, 
de beskriver rådande integrationspolitik som ett stort misslyck-
ande och argumenterar explicit för assimilering (motsats till 
mångkultur och integration) som lösningen på problemet. För-
klaringen till partiernas reaktioner, att ta debatten men inte kun-
na eller vilja prata om integrationsproblemen, en sorts politiskt 
strutsbeteende, är alltså nojan för nojan. Rädslan märks i oviljan 
att diskutera kommunal sidoorganisering och social ingenjörs-
konst som integrationsmedel och en oförmåga för att artikulera 
tabubelagda frågor om migration och etnicitet. Dilemmat som 
präglar nojan för nojan, och som plågar de etablerade partierna, 
uppkommer ur de etablerade partiernas förtigande av, bristande 
hänsyn till och bearbetning av nojan.
 Delar av den akademiska världen tycks huvudsakligen satsa 
på politiskt korrekt forskning som kan spä på nojan och leda till 
instrumentella särlösningar för invandrare eller forskning om 
frågor som kan underbygga nojan för nojan, exempelvis forsk-
ning om högerpopulistiska och främlingsfientliga partier. Ett ut-
märkt exempel på detta är den så kallade ”Rosengårdsrappor-
ten”,  publicerad av professorn och tillika forskningschefen vid 
försvarshögskolan Magnus Ranstorp, i vilken fenomenet radika-
lisering i bostadsområdet Rosengård i Malmö studeras (Dos 
Santos & Ranstorp 2009). Radikalisering definieras vagt som en 
process som leder till att exempelvis en individ begår terrorist-
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handlingar för att främja sin sak. Rapporten baserar sig på ett 
30-tal intervjuer med företrädare för det etablerade samhället 
såsom socialarbetare, forskare, poliser, lärare etcetera. I rappor-
ten slås fast att i princip samtliga respondenter beskriver en ökad 
radikaliseringen under de senaste fem åren och att det omgivan-
de samhället är passivt i frågan. I rapporten ges följande mer 
konkreta exempel på vad radikalisering innebär. Det handlar om 
ultraradikala islamistiska källarmoskéer, islamska åsiktskontrol-
lanter, strikta religiösa förhållningsregler gentemot kvinnor, öka-
de kulturkrockar, kulturförerningar i falsk skepnad och arabiska 
friskolor, vilket tillsammantaget försvårar undervisningen i de-
mokratisk värdegrund, underblåser mottsättningar mot demo-
kratiska styrelseformer, skapar kvinnoförtryck och ovilja till in-
tegrering. Orsakerna till den ökande radikaliseringen i Rosen-
gård beskrivs i rapporten som påtaglig segregation, bristande in-
tegration, hög omsättning av områdets befolkning, bristande 
kommunal insyn, kontroll och introduktion, utanförskap, erfa-
renheter från krig och konflikter, misstro, arbetslöshet, trång-
boddhet och enklavisering. 
 Det tog inte lång tid efter det att rapporten publicerats innan 
en vild debatt bröt ut. Redan samma kväll som rapporten publi-
cerades var det en intrikat debatt i Aktuellt på SVT med ankla-
gelser om rapportens relevans, innehåll, kvalitet och ”politiska 
innehåll”, som böljade fram och tillbaks. En omfattande debatt 
utvecklas efterhand i vilken forskare å ena sidan anklagar Rans-
torps rapport för ohederlighet och bristande kvalitet och å andra 
sidan framhåller rapportens slutsatser som relevanta. Även poli-
tiker ger sig in i debatten. Integrationsminister Sabuni (2009) 
försvarar rapportens innehåll och menar att det är viktigt att se 
till rapportens slutsatser. Kommunalpolitiker från Malmö å an-
dra sidan kritiserar rapportens trovärdighet.
 Ibland är det dock inte vad som sägs, utan snarare vad som 
inte sägs i en debatt som gör den speciellt intressant. Debatten 
om Rosengårdsrapporten är föga intressant ur radikaliserings-
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perspektiv och inte heller kvalitetsperspektivet är speciellt intres-
sant (till syvende och sist verkar ju de flesta vara överens om 
slutsatserna i rapporten). Det som framförallt gör rapporten i sig 
samt diskussionen om den så intressant är hur den på ett tydligt 
sätt representerar nojan. Plötsligt larmas vårt psykologiska för-
svar, murarna rämnar, hotet från ”invandraren” blir tydligt. Käl-
larmoskéer, förmodligen spridandes extrema budskap, blir till 
uppenbara hot gentemot majoritetssamhällets stabilitet. Ett fåtal 
personer med extrema åsikter blir till hotande åsiktspoliser. 
 Ett exempel på ödets ironi visar sig dock under den häftiga 
debatten mellan Magnus Ranstorp och religionsforskare från 
Lunds universitet (islamologi.se1). De sistnämnda anklagar 
Ranstorps rapport för bristande kvalitet och menas att rappor-
ten i sig riskerar att underblåsa islamofobiska tendenser i sam-
hället. På debattsajten Newsmill ger dock Ranstorp (2009) svar 
på tal i en artikel med rubriken ”Kritiken från Lundaforskarna 
är politisk och inte vetenskaplig”. Ranstorp med kollega avslu-
tar artikeln med orden: ”Det är alltså inte bara i Rosengård som 
det finns åsiktspoliser, utan det akademiska forskarsamhället har 
också uppenbarligen fått en filial i Lund.” Utan att ta ställning 
till huruvida religionsforskarna har på fötterna i sin kritik är det 
ett ödets ironi att Ranstorp kallar dem åsiktspoliser. För en 
åsiktspolis torde ju vakta just åsikter och inte fakta; ska vi här 
dra slutsatsen att Ranstorp de facto menar att rapporten består 
av åsikter?
 Diskussionen om rapporten är ett tydligt exempel på hur den 
psykologiska nojan sprider sig i den allmänna diskussionen om 
integration. Det som sällan uttalas explicit är det hot, den hot-
bild, som ”invandraren” utgör. Integrationsnojan baserar främst 
på rädslan för den andre och det är därför relativt marginella fe-
nomen blåses upp och ges utrymme. Vi ska förståss inte blunda 
för integrationsproblem såsom trångboddhet, arbetslöshet eller 
liknande men det anmärkningsvärda är att fenomen som islam, 
radikalisering, enklavisering då de nämns blir hot mot den sam-
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hälleliga tryggheten och stabiliteten. Relativt marginella pro-
blem i ett förortsområde blåses upp och ges oerhört stort utrym-
me och avtryck i såväl den allmänna som den politiska diskus-
sionen. Integrationsnojan, rädslan för ”invandraren/den andre”, 
förstorar problem och skapar skygglappar gentemot andra for-
mer av samhällsproblem. Det är fascinerande att vi tycks vara så 
mycket räddare för obskyra källarmoskéer, i vilka en stor majo-
ritet av Rosengårds befolkning inte ens satt sin fot, än för svart-
klädda våldsverkande anarkister och vänsteraktivister eller 
svartklädda nazister och kriminella gäng av olika slag. Radikali-
seringsprocesser upplevs som problematiska och ett hot mot det 
bestående samhället och i den meningen kan islamska källar-
moskéer plötsligt bli till framträdande hot. Nu är det inte så att 
problemet ska förringas, men om vi för en sekund lyckas frigöra 
oss från integrationsnojan är det inte svårt att komma till slutsat-
sen att radikaliseringsprocesserna troligen framförallt utgör ett 
hot mot de individer som är del av dem eller som möter dem, 
knappast för samhällsordningen.
 I debatten om Rosengårdsrapporten visar även nojan för no-
jan sitt ansikte, intimt sammankopplad med integrationsnojan; 
de är varandras förutsättning. Ett exempel på detta är religions-
forskarna från Lund som i sin kritik av rapporten befarar att den 
kan leda till ökad främlingsfientlighet, islamofobi och stigmati-
sering av invandrare. I Sydsvenskan skriver de ”med tanke på 
den uppmärksamhet och debatt som följt i rapportens spår och 
de konsekvenser som kan bli resultatet – vi tänker bland annat 
på kränkningar av mänskliga rättigheter som följer på tilltagan-
de islamofobi – är det viktigt att slentrianmässiga schabloner 
undviks i dessa för demokratin så viktiga frågor. Att regeringen, 
på lösa grunder, bidrar till att underblåsa stämningar som kan 
leda till ökad främlingsfientlighet och till att stadsdelen Rosen-
gård ytterligare stigmatiseras är häpnadsväckande.” (Syd-
svenskan; Otterbeck 2009) Det visar sig att så snart någon tar 
upp en integrationsdiskussion som kan uppfattas som politiskt 
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inkorrekt, så snart integrationsnojan uppenbarar sig, framträder 
de svagas beskyddare inom forskning och politik. De svagas be-
skyddare främsta drivkraft är inte rädslan för ”invandraren” ut-
an rädslan – den flytande rädslan – för det politiskt inkorrekta, 
för avslöjande av samhällets baksidor och misslyckanden. De 
svagas beskyddare drivs av nojan för nojan, rädslan för rasism, 
främlingsrädsla och främlingshat. Nojan för nojan gör att dis-
kussionen av integrationsfrågan hela tiden riskerar att förvilla 
sig och omintetgöras av perspektivets företrädare. Istället för att 
de facto ge sig i kast med och diskutera exempelvis mångkultura-
lismens inneboende problem eller extrema rörelsers existens och 
varaktighet, skapar nojan för nojan en debatt om integrations-
nojans eventuella effekt som skapare av mer integrationsnoja. 
Nojan och nojan för nojan leder till att de grundläggande inte-
grationsfrågorna hålls borta och få lösningar på integrationens 
problem ventileras.

Att	angripa	problemet:	att	bearbeta	nojorna
Inledningsvis pekar vi på några av de ”trender” vi observerat in-
om det så kallade imerfältet nämligen ideologisering och undvi-
kande av reella konflikter och problem till förmån för exempel-
vis strukturella analyser. I detta kapitel har vi uppehållit oss vid 
en aspekt av undvikandet, nämligen den typ av undvikande som 
kan härledas till, eller ses som resultatet av olika nojor, en över-
driven form av misstänksamhet. Men om dessa frågor utgör ett 
problem inom imerforskningen, vad är då alternativet, vad kan 
imerforskning vara? Svaret vi vill ge är i det närmaste givet och 
avser naturligtvis att undvika undvikandet genom att ta hänsyn 
till nojan i forskningen. För det första låter detta sig göras genom 
att vi studerar samhällets kontroll- och tillsynsmekanismer av 
invandrare istället för invandrare som sådana. För det andra lå-
ter detta sig göras genom att forskarna sätter forskningsagen-
dan, istället för att överlåta detta till politiker; det handlar med 
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andra ord om att på allvar avideologisera imerforskningen. Den 
tredje strategin torde vara att undvika politisk korrekthet genom 
att våga angripa imerrelaterade frågor för vad de är; det vill säga 
att inte godta nojan för nojan, utan att avslöja densamma. Det 
innebär sätt att forska som inte bortser från människors upple-
velser och konflikter av att vara etniska, inte bortser från att so-
ciala och ekonomiska problem kan ha etniska dimensioner eller 
att avhålla sig från reella problem med argumentet att – diskus-
sionen av dem – kan ge oönskade effekter (mer stöd till Sveri-
gedemokrater eller liknande). 

Kapitlet har författats med stöd av stipendium från  
Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse.
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12 .	 	
“ThE	MIgRAnT”:	 	
A	vICTIM	OR	A	vIllAIn?	 	
ThE	ROlE	OF	IMER	REsEARCh	
In	ThE	puBlIC	dIsCussIOn		
On	MIgRATIOn

Brigitte Suter

Blinded	by	refugee	politics
For an IMERist, the Autumn of 2009 was an interesting period/
time. Throughout the whole of 2009, 2,400 unaccompanied mi-
nor asylum seekers had been expected to arrive in Sweden (Mi-
grationsverket 2009), and in November the small municipality 
of Vellinge in the south of Sweden made its way into the national 
headline news by heatedly arguing against establishing a recep-
tion centre for unaccompanied minors on their communal terri-
tory. In the media and on social forums such as YouTube and 
Face book a major discussion evolved on whether or not to ac-
cept unaccompanied minor asylum seekers. Opponents were not 
shy of drawing on racist and populist arguments of mistrust 
against foreigners, while at the same time displaying their dissat-
isfaction with government politics; proponents vehemently re-
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ferred to the longstanding humanitarian tradition of the country 
in offering refuge to victims of persecution.
 Following these – uncivil at times – discussions, it was inter-
esting to see which terms were used, and more importantly, to 
observe what these terms have come to signify in everyday dis-
cussions on immigration in Sweden. The terms used were: refu-
gee, (illegal or economic) migrant and asylum seeker, and in the 
minds of all and sundry, these terms have come to be either asso-
ciated with suffering, poor, innocent victims or rationally calcu-
lating, evil villains arriving to abuse the system. 
 This is an observation that cannot only be made for Sweden. 
As Oxford-based sociologist Franck Düvell (2006) observes, 
there is a tendency in government reports to portray irregular 
migrants as criminals, while non-governmental and humanitari-
an organisations tend to see irregular migrants as refugees and 
thereby as victims. Similarly, sociologist Bridget Anderson 
(2008) observed that the phenomena of dividing immigrants into 
“good” and “bad” is inherent in academia just as well as in poli-
cy and media. This is a simplified and one-sided view, and a trap 
that evidently also social scientists fall into.
 A prominent Swedish critic of this form of discussion is Jan 
O. Karlsson, a former Migrations Minister (2002-2003). Suc-
ceeding his time in the government he expresses his views on im-
migration in different forums. In Sweden, migration politics have 
all too often been getting mixed up with refugee politics, the 
former minister criticizes in a panel discussion (Naraghi 2008). 
“We are a bit blinded by this whole refugee politics. We don’t ask 
a person ”Are you an electrician?” ”Are you a nurse?”. We ask 
”Where do you come from and how much have you suffered?”. 
They don’t ask what you can do but how much pity they feel for 
you.  If we can manage to see that these are people that we need, 
and that they need us, then they become fellow human beings 
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and not victims”1 (TV discussion forum Agenda on 14th May 
2006 (Blågula frågor, 2006)). 
 I believe that IMER can play a great part in transforming this 
discussion on a local or national level. It should. It is astonishing, 
when reflecting on it, to realise that by far the majority of migra-
tion research is based on the categories of irregular/illegal mi-
grant, asylum seeker or refugee. These are legal terms, state 
terms. And while it is obvious why a study conducted by a facul-
ty of law uses these terms, it seems, on the contrary, awkward 
that much of the studies in sociology, history, anthropology and 
geography base their research and analyses on these same cate-
gories. That is not to say that they should never do so, my argu-
ment is rather that researchers should be conscious when using 
these terms and applying these categories. Also, they might in 
fact improve their studies by applying or even inventing new cat-
egories; sociological, geographical, and anthropological catego-
ries that describe the research situation more accurately. Wim-
mer and Glick Schiller (2002) point at the phenomenon of em-
bracing the nation state as the “natural social and political form 
of the modern world” and refer to it as methodological national-
ism. The multidisciplinary character of IMER is an advantage as 
it displays a wide array of tools (methodologies, theories and al-
so categories) for researchers to choose from; thus, I believe, we 
should be among the first to adopt or invent these categories. We 
should at least question the traditional state terms, and assure 
ourselves that we do not fall victims of methodological national-
ism. In that way, I believe, IMER can offer a contribution for 
turning the current reasoning on immigration into a more fruit-
ful debate, away from the dichotomy of victim or criminal to a 
more differentiated and thus a more profound form of discus-
sion.

1 Translated from Swedish by the author
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 However, new categories require knowledge, knowledge 
about the people in question. Preferentially this is to be gained – 
and this is the second argument I wish to make in this article – 
before they become subjected to the frame of the national dis-
course on immigration and pressed into the dominant legal cate-
gories with all their social denotations. One is to peel off the na-
tional framework, the national lenses and look at who these 
people are and what their motivations and goals are before they 
enter the immigration machinery of the EU in general and Swe-
den in particular. This is what I see to be the challenge of IMER 
research in the years to come.

Take	IMER	to	the	world	–	bring	the	world	to	IMER
Since its beginnings in 1998, IMER research at MAH has had a 
strong Sweden-based character. Under the lens of analysis with a 
clear nation-based focus, were, for example, the participation of 
immigrant groups on the labour market or in municipal elec-
tions, religious (non-)”clashes” between immigrants and natives, 
or the role and character of race and ethnicity in Swedish work 
and everyday life. I want to stress that it is, without a doubt, im-
portant to look at and understand these issues. 
 Nevertheless, the fact remains that the predominant weight 
on Sweden-based issues is one-sided and runs the risk of produc-
ing blurred knowledge – especially when treating the nation as a 
concealed box having little contact with the outside. In other 
words: focus is given to what occurs inside Sweden – often with-
out lifting our gaze to see what happens around us, or stopping 
to consider if what happens around us could possibly explain 
what happens on the inside. The question that I find neglected is: 
In what way is what happens in Sweden informed by what takes 
place somewhere else?
 Not to be mistaken: what happens in Sweden is important, 
and to predominantly shed light on ”native” issues may have 
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many sound reasons – not at least in regard to the interests of 
both funders and policy makers, as well as the wider public. Nev-
ertheless, often explanations of events in Sweden fall short when 
contexts beyond the Swedish border are ignored.

Connection	sweden
It is not only IMER researchers that, so far, have preferred to fo-
cus on Sweden. It is also the wider public. In 2009, I had been in-
vited to hold two public speeches in Malmö and Helsingborg. As 
I have done fieldwork on sub-Saharan African migrants in Tur-
key on the way to Western Europe, both speeches addressed this 
phenomenon. On both occasions, the number of people in the 
audience were easily counted, they were very few. The fact that 
topics such as the right-wing nationalist party Sverigedemokra-
terna, or the ”integration problem revisited”, attract a large au-
dience, suggests that the general Swedish public is, in fact, inter-
ested in IMER-related topics. When analysing the situation, a 
variety of reasons come to mind; from the cold November 
weather to my far-from-famous name to spreading information 
about the event, and so on. My guess, however, is that topics 
such as ”Irregular migrants in Turkey” or ”Young Africans’ jour-
ney towards the future”2 are hardly considered as vital to Swed-
ish everyday life.
 Obviously, I disagree with this view. I believe that the majori-
ty of IMER-related issues that come to attention in Sweden can – 
at least partly – be explained with what takes (or took) place 
somewhere else. In that sense, what happens to irregular mi-
grants in Turkey appears vital also to a Swedish context in many 
possible ways. It could illustrate integration behaviour, or per-
sonal views on Swedes, Europeans or whites in general, it could 
help to explain mental conditions or even be an asset on the la-

2  Translated from Swedish by the author
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bour market. In that sense, the view on Turkey sheds light on 
questions arising in Sweden that otherwise would have remained 
unanswered.
 The other reason as to why it should appear interesting what 
happens to migrants on the fringes of Europe (such as Turkey, 
Ukraine, Russia, Libya, Morocco, but also Mauretania etc.) is 
that things happen in the name of the European Union. As the 
European colossus is a democratic form of statehood, these 
things happen in the name of the citizens and tax payers of the 
European Union, which includes the citizens and tax payers of 
Sweden. This country is budgeted to pay 29 billion Swedish 
crowns to the European Union in 2010 (EU-upplysningen, 2009) 
where it is used – among other things – to finance the EU’s bor-
der police called FRONTEX. 
 Critics of FRONTEX point at the following three issues: 
FRONTEX is firstly said to lack democratic accountability, sec-
ondly it is accused of violating international law and thirdly it is 
argued that FRONTEX operations endanger migrants by forc-
ing them to undertake even more dangerous trips to reach the 
EU (Georgi, 2008). The Warsaw-based organisation is one of the 
main bodies/organs working towards the implementation of EU 
migration policies. Its scope of action includes patrolling the 
Mediterranean between Turkey and Greece, between Libya and 
Malta and Libya and Italy as well as off the coast of Morocco, 
Mauretania and Senegal. Another task is to ”catch illegal mi-
grants” at various airports across Europe; the rate of success is 
listed in the respective annual reports. No clarification is given 
towards the number of asylum seekers among the ”caught illegal 
migrants”. Swedish taxpayers’ money also contributes to financ-
ing detention camps in Europe’s neighbourhood. These deten-
tion camps hardly meet the European standard of Human 
Rights; with torture, beating, breaching of the principle of non-
refoulment, and unfair or no trial at all on a daily basis. These 
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are all issues that should matter to taxpayers all over Sweden re-
gardless of their views on immigration. 
 Another example that illustrates convincingly Sweden’s inter-
connectedness to the world comes from an investigative report, 
on Swedish national television, that shed light on the fact that 
Swedish companies rush to Libya attempting to set lucrative 
business deals (SVT-Korrespondenterna, 3rd February 2010). 
Among the Swedish delegation that was led by the Minister of 
Trade Eva Björling, were representatives of the Swedish Space 
Corporation offering to sell maritime surveillance to support the 
country’s efforts to keep migrants (mostly from Eritrea, Somalia 
and Sudan) from crossing over into Italy.

The	Eu’s	future	“illegal”	immigrants
Some comments on my own research. I have chosen to look 
across the borders of Sweden, as well as the EU – however, with-
out letting Sweden or the EU out of sight. Focusing on transit 
migrants from sub-Saharan Africa during their more or less vol-
untary and planned stop-over in Istanbul, Turkey, I have come to 
meet and listen to the stories of the EU’s future “illegal” mi-
grants. The largest majority of these migrants, that have become 
known as ”transit migrants”, originate from Afghanistan or 
neighbouring countries such as Iran and Iraq. Nevertheless, the 
number of sub-Saharan African migrants is on the rise, and in the 
past decades people with Somali, Sudanese, Eritrean, Ethiopian, 
Nigerian, Congolese and other African nationalities have arrived 
in the city at the Bosporus with the intention to use it as a step-
ping stone for irregular travel into the European Union. 
 “Transit migrants” has come to stand as an umbrella term for 
various “types” of migrants. Among them, I met persons whose 
experiences in their home country qualify them for refugee status 
under the UN refugee convention of 1951. Some of them do 
claim asylum – some are accepted, some not -, others do not. 
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They are joined by others; the ones that pursue an education in 
Europe; by the ones that are frustrated about their inability to le-
gally travel and see the world; the ones whose income possibili-
ties have been destroyed by drought, flooding, and international 
price dumping; the ones that were sent by relatives as a last hope; 
and the ones that embarked on this trip because it has become 
the fashion – or, in other words, a rite of passage, a way to be re-
spected. All of them have come to be lumped together under the 
category of “economic migrants”. Governments use the term, re-
searchers, NGOs and the general public. It is a term that has 
come to mean: freeloader.
 Nevertheless, what the term conceals is inaccessible for most 
studies that solely operate with the mainstream terms of asylum-
seeker/refugee and economic/illegal migrant. A whole range of 
migrant experience lies covered underneath, a wide array of in-
formation that makes migration research comprehensive and 
thus qualitatively richer.
 By going beyond the legal categories, I have come to many 
insights important to future research on migration. The people 
that I have met, who have given me insight into their realities in 
many meetings, chats and over countless cups of tea and coffee, 
these people bear history in their hearts. To some, Europe 
”owes” them. Others point at the uneven development between 
the continents and aspire to ”bridge the gap”, to launch their 
own small development project by bringing knowledge and skills 
from Europe to Africa. They have race burnt into their minds. 
Aware of history, they experience Turkish people’s fear, curiosity 
for exoticism, and discrimination on an everyday basis. Aware of 
the contemporary world order, they imagine their lives as a 
spouse of a white woman, of a white man.  Or, in other words: as 
holders of a ”white” passport. They embody contemporary mi-
gration policies. The illegal border crossing from Syria into Tur-
key renders them pinched with weariness; the constant search 
for possibilities of onward travel (and of survival) shows as men-
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tal unrest in their faces. Contemporary migration policies also 
leave physical traces.  The metal fence around the port of the 
Greek city of Patras (from where ocean liners depart to Italy) 
leaves deep abrasions on migrant hands and arms; ice and snow 
in the Evros-region between Turkey and Greece lead to frostbite 
on hands and feet, mine fields in the region to severe wounds and 
deaths; and finally, the crossing in rubber boats between the 
Turkish mainland and Greek islands ever too often swallows the 
desperate, the faint-hearted, with neck and crop; almost unno-
ticed walls of earth overgrown with grass on the local cemeteries 
on both sides of the Aegean have become new signs of migration 
policies in effect.

Challenge	of	IMER	research	ahead
The challenge of IMER research in the years to come is thus to 
take IMER out into the world, and show a connection between 
what happens out there to what occurs in here. In other words: 
to include the outside to explain the inside. And to do this inclu-
sion the most justice, – coming back to my initial argument – re-
search should apply categories that go beyond the ones, used all 
too often without reflecting on their implications and by that 
yield to the lure of the trap of methodological nationalism. Re-
search of quality, I believe, ought to be able to operate with terms 
that fit the realities of the people (or the situation respectively) 
studied. Making the realities of the people we are interested in fit 
“our” (or the state’s respectively) terms instead clearly curtails 
our academic accomplishment. More adequate terms would sub-
stantially benefit a more facetted discussion on immigration, 
both in newspapers, policy-making arenas and other forums. 
Such a discussion would eventually allow us to move away from 
the dichotomist and ever-too-stiff categories of victim versus vil-
lain, innocent versus guilty, good versus bad; to new and differ-
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entiated perspectives that open up to a more comprehensive view 
of the issues at stake. 
 “(…) the most profound critique on the African position in 
the world order today, does not come from anti-globalist net-
works or critical politicians, but from these young men and 
women knocking on Europe’s door” observes Dutch geographer 
Schapendonk (2009) and offers but one example of a differenti-
ated and comprehensive view on a migration phenomenon. IM-
ER as a multidisciplinary field has all the potential to add similar 
examples.
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