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Abstract 
 
Studien är inriktad på att undersöka ”etnicitet” som ett av de centrala begreppen inom 

journalistikens och politikens fält. Syftet med uppsatsen är att visa hur begreppet etnicitet 

definieras och används i den politiska debatten och hur det relateras till mediernas användning 

i samtiden. Vi förstår världen genom diskurser dvs. världen har i sig ingen annan ordning än 

den som vi ger den. Hur den etniska diskursen är, beror på vilken historisk kontext den 

uppkommit i. Den historiska kontexten i studien är det senaste decenniet dvs. 1996-2006.  

274 protokoll i riksdagens arkiv och 383 ledarartiklar i mediearkivet har genomgåtts. 

 

Metoden är i denna studie är en diskursanalys där en kvantifiering används som en 

språngbräda för en kvalitativ analys. I många sammanhang är det viktigaste inte hur många 

gånger utan hur något sägs. I det avseendet är det avgörande för etniska diskursen hur 

begreppet etnicitet används av den högsta politiska maktens representanter i en stat samt 

journalistikens ledarskribenter.  

 

Relationen mellan journalistik och politik analyseras ofta som en kamp, men studiens resultat 

är den motsatta. Relationen mellan de politiska och journalistiska institutionerna är en fråga 

om samarbete inom ramen för den övergripande utrikespolitiska/nationella diskursen. Min 

avsikt med uppsatsen är att kunna avspegla verkligheten i denna viktiga relation med hjälp av 

mina egna reflektioner och erfarenheter från mitt politisk-journalistiska arbete (1972-2000) 

och mina år (2002-2006) som riksdagsledamot. Jag hoppas att studien kan vara ett steg på 

vägen till att finna ett svar på frågan om hur och var gränsen går, när de Andra människorna 

är i vårt nationella rum och även representerar vårt nationella rum i andra nationella rum. 
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1. Inledning 
 
Begreppet etnicitet är numera ett välbekant begrepp och det fortsätter att dyka upp i tidningar 

och politiska debatter, liksom i vardagliga samtal. Dess aktualitet är kopplad för det mesta till 

konflikter i vissa länder där etnisk nationalism i majoritetsställning har byggt upp en stat och 

etnicitet i minoritetsställning som undergräver dess existens. Dessutom är etnicitet ett aktuellt 

ämne i utrikesjournalistiken och i utrikespolitiken.  

 

Texten från den svenska Nationalencyklopedin definierar utrikespolitiken, 

dvs. ”Utrikespolitik är en stats politik gentemot andra stater.” Den lexikaliska definitionen av 

utrikespolitik utgör en uppenbar övergripande diskurs i vår samtid. Det ligger i sakens natur 

att en politik om ”en stat gentemot andra stater” leder i det minsta till en benämning av `de 

Andra länderna` och `de Andra människorna`. Man kan fråga sig om en sådan övergripande 

diskurs har en konsekvens för utrikesjournalistiken. En gemensam nämnare för diskursen 

inom utrikespolitik och utrikesjournalistik är själva benämningen av de Andra staterna och de 

Andra människorna. 

 

Benämningen är i sig ett fenomen av annangörande (othering). Journalistikens grundläggande 

perspektiv om sakernas tillstånd utgörs av de ledande frågorna av vad, vem, när, var, hur och 

varför. De här frågorna leder i sin tur till fenomenet annangörande. 

 

Ur ett brett samhällshistoriskt perspektiv har fenomenet annangörande haft ras, religion, 

etnicitet, klass, kön och sexuell läggning som brukliga kriterier. Anna Roosvall framställer i 

sin avhandling  utrikesjournalistikens antropologi bland annat det specifika i 

utrikesjournalistiken: ”Utrikesjournalistik behandlar det andra rummet; inte vårt nationella 

rum, inte vårt här, utan alla andra nationella eller internationella rum.” (…) 

”Utrikesjournalistiken utgör således tveklöst en stor och mycket viktig del av en övergripande 

diskurs om de Andra länderna och de Andra människorna" (Roosvall, 2005: 17). 

 

Så ställs vi mot de. Detta väcker naturligtvis intresse för en dagsaktuell frågeställning: Vilka 

kriterier är avgörande för att åtskilja mellan vi - Vårt rum och de - Andras rum?  I det 

avseendet är det angeläget att undersöka om hur och var gränsen går när de Andra 

människorna är i vårt nationella rum och även representerar vårt nationella rum i andra 

nationella rum.  
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Denna fråga har varit studiens undersökningsområde. Uppsatsens fokus ligger på etnicitet 

som ett sätt att förstå fenomenet annangörande inom den övergripande utrikespolitiska 

diskursen. Har etnicitet, någon roll i denna frågeställning? Finns det ett bestämt sätt att förstå 

och tala om det etniska utsnittet av världen? Vad är ”etnicitet” egentligen?  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att visa hur begreppet etnicitet definieras och används i den 

samtida politiska debatten och hur det relateras till mediernas användning i samtid. För att 

studera definitionen av etnicitet kartläggs begreppets förekomst och begreppsvariationer inom 

en tioårsperiod, från det aktuella uppsatsskrivningsåret 2006 och tio år tillbaka. Detta görs för 

att närmare kunna precisera användandet av begreppet inom den utrikespolitiska debatten och 

därmed dess relation till den inrikespolitiska debatten och pressjournalistiken. 

 

Frågeställningarna är således: (1) I vilken grad förekommer begreppet etnicitet i riksdagens 

utrikespolitiska debatt under den senaste tioårsperioden?, (2) I vilken grad förekommer 

begreppet etnicitet i inrikesdebatten?, (3) Hur förekommer begreppet etnicitet på ledarsidorna 

i dagspressen? (4) Hur relateras etnicitet till andra ämnen och fenomen, och hur förhåller sig 

diskursen i pressen respektive politiken till varandra? 

1.2 Avgränsningar  
Uppsatsen avgränsas till att endast undersöka etnicitet som klassificeringsmarkör och inte 

religion, kön och klass. Som klassificeringsmarkör undersöks etnicitetsbegreppet som en 

aspekt i fenomenet ”annangörande”. Fokuseringen ligger på etnicitetens organisatoriska vikt. 

När människor åtskiljs/kategoriseras baserat på etnicitet formas fyra faser i organiseringen av 

etnicitet, nämligen den etniska kategorin, det etniska nätverket, den etniska 

sammanslutningen och etniska gemenskapen. Detta utvecklas i teorin. 

 

När det gäller materialet ligger fokus på riksdagen och dess material på svenska. Protokoll 

från utrikes- samt inrikesdebatt lyfts fram bland riksdagens material eftersom kammardebatter 

avspeglar en omfattande debatt/diskussion och beslutsprocess både i representativa 

demokratins partiorganisationer och i Riksdagens utskottsarbete samt för samhället i övrigt. 

Däremot har kammardebatterna en bredd av lyssnare och läsare i både den politiska och 

journalistiska sfären, dels för att kunna studera om den övergripande utrikesdiskursen har 
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effekt på användandet av begreppet i pressen samt inrikespolitiken. Det allra viktigaste 

antagandet i sammanhanget är att kartlägga den övergripande utrikesdiskursen.  

 

Bland inrikesprotokollen lyfts de protokoll fram som är en månad före, under och en månad 

efter utrikesdebatten som sker en gång per år under februari månad; eftersom jag har valt att 

utgå ifrån utrikesdebatten och undersöka inrikesdebatten kring denna. Detta för att tydligt 

kunna se hur de är relaterade till varandra under en före-/under- och ”efter” struktur, istället 

för att ta hela året som bas. 

 

Inom media fokuseras det på svensk dagspress och inte på andra medier som radio och TV. 

Inom pressjournalistiken lyfts endast DN och inte SVD som morgonpress, beroende på 

upplagans storlek. Med samma argument lyfts endast Aftonbladet som kvällspress och inte 

Expressen. Dessutom läggs vikten endast på ledarartiklar och inte tidningens totala utbud av 

nyheter och övrigt stoff, eftersom de har makten att båda återskapa och upprätthålla en 

diskurs. 

1.3 Disposition  
Uppsatsen består av åtta kapitel. I följande kapitel efter inledningen presenteras den 

kunskapsteoretiska grunden som är baserad på Michel Foucaults diskursteori i kombination 

med Don Handelmans teori om den organisatoriska vikten av det studerade begreppet och 

Teun A.van Dijks teori om den nya rasismen. Olika diskurser av etnicitet och de nämnda 

teorierna klargörs.  

 

Det tredje kapitlet innehåller en redogörelse av uppsatsens metod och dess 

empiriska material. Det metodiska övervägandet mellan det kvantitativa och kvalitativa 

klargörs. Urvalet av datainsamlingsområde, material och nyckelord kompletteras med 

aspekterna kring begreppsuppsättningen. Det efterföljande kapitlet om resultatredovisningen 

redogör för en sammanfattning av diskursanalyserna och hur de förhåller sig till uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter. 

 

Den femte delen av studien behandlar en textanalys av fem riksdagsprotokoll och fem 

ledarartiklar. Ledare som journalistisk genre och protokoll som politisk genre samt urvalet av 

tid och rum klargörs. Detta görs för att undersöka förhållandet mellan den övergripande 

diskursen och användandet av begreppet etnicitet. Texterna har valts från år 2004 både i 
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pressen och i debatten. Anledningen till urvalet av år 2004 beror på konstaterandet av att 

begreppet etnicitet används för första gången år 2004 både i utrikes- och inrikesdebatten 

under det senaste decenniet. Analysens frågor handlar om textens rum, tid, genre och dess 

koppling till en politisk händelse, samt olika aspekter av det använda begreppet och den 

relaterade diskursen (nationella och kulturella).  

 

Uppsatsen avslutas med slutsatser och diskussion. Kapitlet har bland annat avsikten att ta upp 

hur det politiska och journalistiska samspelar. Politik är inte bara en yta som speglar en 

djupare liggande social verklighet, utan själva den sociala organiseringen. Produktion och 

reproduktion samt förändring av betydelsetillskrivningar är i bred mening politiska handlingar. 

Politik enligt min mening ska inte snävt förstås enbart som partipolitik utan är tvärtom ett 

brett begrepp. Politikens sfär är mångfaldigt. I den inhemska politiken utgör den nationella 

statens parlament med tillhörande parlamentariska partier, utomparlamentariska partier och 

organisationer politikens fält. 

 
 
1.4. Tidigare forskning 
Begreppet etnicitet är tvärvetenskapligt dvs det används och tolkas i många vetenskapliga 

områden såsom antropologi, sociologi, statskunskap och psykologi . Begreppets definition 

och roll är omstridd inom samhälls- och kulturvetenskaperna och dess innebörd har skiftat 

med stor snabbhet under de senaste decennierna, beroende på vilka teoretiska perspektiv som 

använts.  

 

Enligt Mats Alvesson har sociala formationer som klass, kön och etnicitet varit ett 

huvudområde inom forskningen: ”Etnicitet är starkt representerat inom filosofi och 

litteraturvetenskap - och sådana inriktningar tidigare haft en benägenhet att sprida sig till 

samhällsvetenskap.” la eller internationella rum." (Alvesson & Sköldberg, 1994: 278).  

Etnicitetsbegreppets spridning till samhällsvetenskapen har varit oundviklig pga. att forskaren 

själv är också en del av sociala fenomens politiska karaktär, i egenskap av samhällsmedlem.  

 

Det bestämda sättet att förstå och tala om det etniska utsnittet av världen dvs. diskursen om 

etnicitet är dagsaktuell inom journalistik dels i sin egenskap av samhällsinstitution; dels 

beroende på extremistiska ideologiers tolkning av begreppet. Trots detta faktum är 

avhandlingsutbudet ganska magert på området. Förmodligen beror det på avsaknaden av 
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självklara fakta och omständigheter kring diskursen inom forskningen.  

 

De flesta avhandlingar jag har haft möjlighet att läsa handlar i stort om det visionära 

mångkulturella samhället och etnicitet som en identifikationsmarkör just i ett sådant samhälle. 

Utöver detta har etnicitetsforskningen varit underfinansierad och haft en låg status, inte minst 

i statsvetenskap. Här kan man tveklöst dra en parallell till genusforskningen. Avsaknad av 

genusforskning har varit uppmärksammad på samma sätt och sedan länge.  
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2. Teoretisk ram och utgångspunkter 
Inga sociala fenomen, inklusive produktion och användandet av begreppet etnicitet, undgår 

varken journalistik eller politik. Både journalistik och politik är storskaliga institutioner som 

producerar och formulerar viktiga fenomen som berör oss alla i vår vardag. Båda nätverken är 

produktiva maktapparater dels för att de har beskrivningsmakten, dels för att de frambringar 

kunskap. Makt borde inte uppfattas som något som någon är i besittning av och som denna 

kan utöva över andra, utan det som överhuvudtaget frambringar det sociala. 

 

Michel Foucault är den som på allvar satte igång med diskursanalysen både genom att 

utveckla teori, begrepp och genom en rad empiriska undersökningar. Inom nästan alla 

diskursanalytiska riktningar har Foucault blivit en gestalt man förhåller sig till i sitt arbete - 

och som man helst ska kommentera, modifiera, kritisera och gärna citera. (Jørgensen/Winther 

& Phillips,1999:19). 

 

Man delar traditionellt in Foucaults författarskap i en tidig arkeologisk fas och en senare 

genealogisk, även om de både egentligen överlappar varandra. Enligt den arkeologiska fasen, 

anser Foucault att vi förstår världen genom diskurser. Världen har i sig ingen annan ordning 

än den som vi ger den (Bergström & Boréus, 2005:330). 

 

I sitt senare genealogiska arbete utvecklar Foucault en teori om makt/kunskap. 

Foucault sätter makten i fokus och hävdar att en diskurs både upprätthåller och förändrar 

maktrelationer.  Makt är nära sammankopplad med kunskap i all Foucault inspirerad 

diskursanalys. Analysen är särskilt inriktad mot hur kunskap och vetenskap används i 

samband med olika typer av disciplinering.  

 

Därför identifieras i denna del av studien begreppen etnicitet och etnisk i relation till 

besläktade begrepp och teorier samt hur de placerar sig i olika diskurser, nämligen den 

nationella och den kulturella. 

 

2.1. Nyckelorden etnicitet/etnisk  
Begreppen etnicitet och etnisk är aktuella för samhället i stort och även för journalistik som 

samhällsinstitution för att kunna definiera, bestämma ekvivalens och förmedla vetande. Enligt 
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den Svenska Nationalencyklopedin är begrepp, det abstrakta innehållet hos en språklig term 

till skillnad från dels termen själv, dels de konkreta eller abstrakta objekt som termen 

betecknar eller appliceras på.  

  

Etnicitet är ett komplext begrepp och så länge det inte finns någon allmänt vedertagen 

definition använder vi den onomasiologiska analysen av begreppet. Onomasiologisk analys av 

ett begrepp innebär en analys av hur begreppet och dess innehåll har diskuterats med hjälp av 

andra termer (Bergström & Borèus, 2005:192). 

 

Utifrån det skrivna tidsperspektivet är etnicitet ett ganska nytt begrepp. Nathan Glazer pekar 

på det faktum att ordet etnicitets första förekomst i en uppslagsbok sker år 1972 och i Oxford 

English Dictionary. I upplagan daterad 1985 av samma lexikon definieras etnicitet som ” the 

races of mankind” (Eriksen,1993:12). Begreppet har använts för första gången år 1953 av den 

amerikanska sociologen David Riesman.  

 

Den Svenska Nationalencyclopedin definierar etnicitet som ”identifikation med och känsla av 

tillhörighet till en etnisk grupp”. Etnisk grupp definieras i sin tur, som en namngiven grupp av 

människor med myter om ett gemensamt ursprung, en gemensam historia, någon eller några 

former av gemensam kultur (religion, språk, traditioner etc.), en förankring till ett territorium 

och en känsla av intern solidaritet. Nationalencyklopedins definition av etnisk minoritet är 

följande: ”En etnisk grupp som utgör en minoritet i ett specifikt område, såsom en nationalstat, 

en region eller en stad.” 

 

Det finns ingen särskild aspekt under vilken, alla konstruktioner av etnicitet lyder. Tyvärr 

finns det många angreppssätt och ingen klar konsensus över vad begreppet etnicitet består av. 

Därför tas aspekter av etnicitet upp i det kommande avsnittet. 

 

2.1.1.  Aspekter/Kriterier av etnicitet  
Besläktade begrepp och teorier kring aspekterna /kriterierna av etnicitet skiftar. 

 

Ras 
I engelskspråkiga texter används begreppet ras när etnicitet diskuteras. Engelskspråkiga texter, 

till exempel böcker, avhandlingar, produceras i stor utsträckning i USA. Centraleuropeiska 

länder producerar också i samma anda och använder ras när etnicitet diskuteras. På ett 
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liknande sätt som ras definieras etnicitet med biologiska orsaker dvs. något som är givet av 

naturen.  

 

Kultur 

En bred bruklig gemensam nämnare för en speciell etnicitet är ”kultur”. Det har ifrågasatts av 

många bland andra Jan-Petter Blom (Eriksen, 1993: 46). Blom hävdar att det kan förekomma 

stor kulturell variation (språk, levnadsförhållanden, värderingar mm.) inom en grupp 

oberoende av en gemensam etnicitet. 

 

Eriksen ger Moermans studie som exempel. Amerikanska antropologen Michael Moerman 

(1965) finner under sitt fältarbete i Mauritius (- en stat i Indiska Oceanen -) att människor ofta 

inte har alla sina kulturella drag gemensamma med samma personer.  

 

Av de fyra etniska grupper som erkänns av Mauritius` författning definieras två med 

hänvisning till religion (hinduer och muslimer), en med hänvisning till geografiskt ursprung 

(kineser) och en är en restkategori med sitt ursprung i Frankrike, Afrika och/eller Madagaskar 

(den allmänna befolkningen). Nästan alla i den sista kategorin är katoliker, men det kan inte 

vara ett särskiljande drag eftersom merparten av kineserna också är katoliker. Några av dem 

som klassificerats som hinduer är också katoliker. Här kan man också tillägga att i forna 

Jugoslaviens författning definierades till exempel två grupper med hänvisning till etnicitet 

(serber och kroater) och en med hänvisning till religion (muslimer). 

 

Släktskap 
Enligt socialantropologen Hylland Eriksen används släktskap som en gemensam nämnare för 

en speciell etnicitet. Han gör en åtskillnad mellan två varianter av kriteriet släktskap nämligen 

den biologiska och den sociala.  

 

Den biologiska synen på släktskap består av Bädd, blod och religion /Ursprung. 

Som en gemensam nämnare för en speciell etnicitet har Manning Nash föreslagit metaforerna 

bädd, blod och religion (Eriksen, 1993: 46). Denna slags definition, där man nämner ett antal 

så kallade objektiva kriterier för etnicitet, har ifrågasätts av socialantropologen Hylland 

Eriksen. Han skriver att ett stort problem med etnicitetsbegreppet är att det tycks förutsätta ett 

etniskt fenomen; ett fenomen som kräver en enhetlig förklaring, vilken företrädesvis har ett 

biologiskt eller annat gemensamt och objektivt ursprung. Ursprungskriteriets grund är 
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egenskaper man föds med. Ursprungsaspekten kan dessutom vara oanvändbar i praktiken; för 

hur många generationer tillbaka måste man gå för att kunna tala om ett gemensamt ursprung? 

 

Den sociala synen på släktskap är politisk, organisatorisk och symbolisk. 

Begreppet kan definieras som en social identitet kännetecknad av fiktivt släktskap. På så sätt 

har den en politisk eller organisatorisk sida likväl som symbolisk (Eriksen, 1993:12). Den 

organisatoriska funktionen av etnicitet har undersökts av antropologen och sociologen Don 

Handelman. Han delar etnicitetens organisatoriska roll i fyra faser. Handelmans etniska 

typologi är användbar för att förstå brukliga etnicitetsrelaterade fenomen och processer bland 

annat nationalitet och medborgarskap (se avsnitt 2.2.1). 

 

 

2.2 Diskursteori  
Diskurs är den vetenskapliga samtalsordning som används inom det vetenskapliga skrivandet. 

Mer specificerat kan diskurs i Foucaults mening definieras som ett sätt att representera 

kunskap om ett specifikt ämne vid en specifik tidpunkt. 

 

Diskursteorins maktbegrepp liknar Foucaults (Jørgensen/Winther & Philips, 1995: 19).  

Makt och kunskap förutsätter varandra. Makt frambringar kunskap och skapar diskurs. Den 

sortens makt ska inte förstås uteslutande som förtryckande utan även som produktiv.  

 

Diskursteorin kompletteras med Teun A van Dijks teori om mediadiskursen av 

etnicitetsrelaterade fenomen. Diskurser skapas och upprätthålls med en spridd makt 

tillhörande mediaelit, elitpolitiker och forskare (Bell & Garrett, 1998: 35). 

 

Etnicitet är ett komplext begrepp inom journalistik och så länge det inte finns någon allmänt 

vedertagen definition, så kommer det också vara svårt att skapa teorier om hur och varför 

etnicitet förekommer i media. Den problematiska oklarheten kommenteras av Allan 

Bell:  ”There is a conspicous lack of agreement on definitions” (Bell & Garrett,1998:2). Med 

utgångspunkt från Bells formulering av tvistefrågan om avsaknaden av en klar definition, gör 

vi ett försök att relatera etnicitet till andra ämnen och fenomen. Detta görs utifrån begreppets 

gemensamma nämnare och relaterade fenomen. 
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Utifrån ett historiskt perspektiv har det funnits olika aspekter som stimulerar användandet av 

etnicitet. Relationen mellan den biologiska och sociala synen på etnicitetens brukliga 

kriterier/aspekter (ras respektive kultur) konstrueras i van Dijks mediadiskurs om den nya 

rasismen. 

 

Relationen mellan etnicitet och nationalism/nation/nationalitet tas upp med fokus på 

etnicitetens organisatoriska roll i samhället. Don Handelmans teori om etnisk inkorporering 

utgör en grund för etnicitetsrelaterade begrepp.  

 

2.2.1 Nationella diskursen och etnicitet 

Nationalism är ett fenomen, en process som tillhör den sociala synen på etnicitet. I 

Nationalencyklopedin (2007) definieras nationalism som ett tankesystem som utgår från att 

det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika värden. Nation definieras 

däremot som en term som är likvärdig med stat. Nationalencyklopedins definition av 

nationalitet utgår ifrån att nationalitet är en synonym till medborgarskap.  

 

De flesta teoretiker skiljer mellan två varianter av den nationella idén, nämligen den politiska 

och den kulturella (Jørgensen / Winther & Philips, 1995:124). 

 

Den politiska versionen knyts i uppkomsthistorien till Frankrike och den franska revolutionen. 

Ordet nation hänvisar här till medborgarna av en bestämd stat. I stället för en enväldig 

härskare är det nu medborgarna som kollektivt har rätt att bestämma över staten. I denna 

version av den nationella idén är det alltså stat, territorium, medborgare och 

självbestämmande som kopplas samman. I den politiska versionen av den nationella idén 

finns ingen föreställning om att nationens medborgare delar en gemensam kultur eller ett 

språk. Det räcker med att bo på dess territorium och erkänna sitt medlemskap för att vara 

medlem i nationen. Denna definition av nationens politiska gemenskap har kallats subjektiv, 

eftersom det har lagts vikt vid att nationens medlemmar aktivt väljer att erkänna den 

nationella tillhörigheten. 

 

Den kulturella versionen av den nationella idén knyts i uppkomsthistorien till Tyskland. 

Gemensam kultur och gemensamt språk blir kriterier för nationen först med Tysklands 

uppkomst som nationalstat. En stat som samlar alla tyska områden under sig betonar i 

uppbyggandet av den tyska nationalstaten gemensam kultur och ett gemensamt språk. Denna 
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nationsdefinition har kallats objektiv, eftersom nationsmedlemskapet här och till skillnad från 

i den politiska varianten inte ses som ett val; om man har en bestämd kultur eller talar ett 

bestämt språk, så är man medlem av en bestämd nation oavsett man vill eller ej. 

 

När människor åtskiljs/kategoriseras baserat på etnicitet formas en kategori av en samling av 

personer med andra ord en etnisk inkorporation (incorporation: a united body of persons). 

Etnicitetens organisatoriska roll och funktion har undersökts av Don Handelman (Eriksen, 

1995: 81). Handelman har utvecklat en användbar typologi för grader av etnisk inkorporering 

- från den mycket lösliga och socialt nästan betydelselösa kategorin till den ytterst 

sammanhållna gruppen. Han skiljer mellan den etniska kategorin, det etniska nätverket, den 

etniska sammanslutningen och den etniska gemenskapen. Handelmans typologi, enligt 

Hylland Eriksen är en förklaringsmodell för etnicitetens roll i statsbildningen. 

 

Den minst inkorporerade typen av etniskt kollektiv är den etniska kategorin. Den etniska 

kategorin konstitueras av en ”den Ena - den Andra” relation baserad på en åtskiljningsprocess 

mellan medlemmar och utomstående. Den etniska kategoritillhörigheten föreskriver för 

individen vad som är lämpligt vetande om de Andra. Med andra ord, förmedlar kunskap om 

dennes ursprung för att legitimera den etniska kategorins existens. I ett system av interaktion 

där det inte finns några organiserade eller sammanhållna etniska grupper men där etnisk 

kategorisering tillämpas, kan etniciteten fortfarande vara mycket viktig som vägledande i 

princip för människors interaktion (Eriksen, 1995: 81). I extrema fall kan en dominerande 

grupp tillskriva människor kategorin ”invandrare” - och denna grupp kan inkludera människor 

med mycket skiftande etnicitet, låt oss säga, allt från indian till kines. 

 

På nästa nivå av etnisk inkorporering i Handelmans typologi återfinns det etniska nätverket. 

Det är ett begrepp som ”antyder att människor regelbundet interagerar med varandra på basis 

av en given etnisk tillhörighet”. Även om ett sådant nätverk baseras på principer för etnisk 

kategorisering, skapar det också varaktiga band mellan medlemmar av samma kategori och 

kan också fungera genom att organisera kontakter  mellan främlingar. Den främsta skillnaden 

mellan kategorier och nätverk ligger i nätverkets förmåga att fördela resurser mellan sina  

medlemmar. När medlemmar av en etnisk kategori känner att de har gemensamma intressen 

och utvecklar en organisatorisk apparat för att uttrycka dessa, kan det vara befogat att tala om 

en etnisk sammanslutning. Den etniska sammanslutningen förkroppsligar således de intressen 

som antas vara gemensamma för den etniska kategorin på en kollektiv korporativ nivå. 
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Den högsta graden av etnisk inkorporering uppvisas av den etniska gemenskapen. Utöver 

etniska nätverk och gemensamma politiska organisationer har denna typ av kollektiv ett 

territorium med permanenta geografiska gränser. Utmärkta exempel på etniska gemenskaper i 

denna mening är etniska grupper som har den politiska makten över egna nationsstater. 

 

Olika författare ger lite olika förklaringar till hur medeltida inrättning av världen där 

härskande religioner utgör basen till staten; gradvis förändrades till den karta vi idag är 

bekanta med. Där är folk indelade i etniskt, språkligt homogena enheter med principiell rätt 

att välja sina makthavare ( Jørgensen/ Winther & Philips, 1995:156). I samma anda kan 

uppkomst av nationalstater förklaras med industrialismens behov av en struktur som kan 

organisera maktförhållanden bland folken som befinner sig på industrialismens geografi.  

 

Nationalismen i relation till nationsstatens bildning växer fram ur 1800-talets industrialism. 

Nationalitet däremot är summan av de processer som omringar nationalism och nationsstat. 

Den föreställda etniska gemenskapen får ett nationsnamn med nationalismen som flaggskepp, 

till exempel Sverige/svenskar eller Turkiet/turkar. Nationens namn omvandlas till nationalitet  

på individnivå, till exempel svensk eller turkisk nationalitet.  

 

Den territoriella gränsens betydelse är viktigt för nationsbegreppet. Territoriella gränser ritas 

genom oändliga fredliga eller konfliktladdade kamper med andra nationer. Liksom Foucault 

talar om viljan till sanning, och motsättningen mellan sanning och lögn som det avgörande 

utestängningssystemet i vår tid, så framhåller Babbha viljan till nationen (Roosvall, 2005: 49). 

Viljan till nationen är en legitimeringsaspekt som när sig på etniska gemenskapen ur ett 

historiskt perspektiv. För att bevara gemenskapen i all framtid, behöver nationen kontinuerligt 

vända sig till den gemensamma etniciteten. 

 

2.2.2. Kulturdiskursen och etnicitet  
Diskurser kring begreppet etnicitet och tillhörande fenomen formas beroende på vem som 

använder begreppet på vilken plats samt med vilket syfte. Hur och varför tillhör politikens 

huvudfrågor. Politik sysslar i grund och botten med att diagnostisera olika fenomen och dess 

utveckling i en orsak - verkan relation. Var och när tillhör journalistikens huvudfrågor. Enligt 

Roosvall sysslar journalistik i grund och botten med att upprätta olika tider och olika rum  

(Roosvall, 2005 :12).   
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Journalistiken styrs av kommunikation genom språket och dess begrepp i tal och skrift. Av 

avgörande betydelse är att grundbegreppen förstås på samma sätt av journalistikens, 

politikens och forskningens diskursskapare. 

 

 Jan Ekecrantz konstaterar att journalistiken står i intrikata förhållanden till andra institutioner 

i samhället ( Ekecrantz, & Olsson,1994: 252). Journalistiken lever sedan århundraden i ett 

symbiotiskt förhållande med staten. Staten är en politisk konstruktion. Skillnaden mellan de 

två institutionerna utgörs av journalistikens potential att sprida kunskap på ett bredare plan. På 

så sätt kan journalistik upprätthålla en redan konstruerad diskurs i den nationella politikens 

rum. 

 

Makt blir således den positiva möjlighetsbetingelsen för det sociala ( Jørgensen/ Winther & 

Philips 1995: 20). Det är genom makten som vår sociala omvärld skapas, som objekt skiljs åt 

och får karakteristiska relationer till varandra. Till exempel skapas ”nationalitet” efter hand 

som ett område med egna institutioner (till exempel nationella stater), särskilda subjekt (till 

exempel parlamentariska partier) och särskilda praktiker (till exempel demokratisering).  

Makten är alltid förbunden med kunskap - makt och kunskap förutsätter varandra. Till 

exempel kan det moderna nationsstatssystemet inte förstås utan nationalism och etnicitet. 

 

Den holländska forskaren Teun A. van Dijk applicerar diskursteorins maktbegrepp till media 

diskursen om etniska minoriteter (Bell & Garrett, 1998: 35). Mediaelit har en specifik roll i 

symbios med elitpolitiker och forskare i diskursen om etniska minoriteter. Han menar att det 

helt enkelt beror på att de har företräde till diskursens uppsättning. Teun A.van Dijk skriver:  

“There is no need to argue here the overall power of the media in modern information 

societies. Together with other powerful elites, elite groups and institutions such as politicians, 

corporate managers, professionals and professors, they have sometimes indirectly most 

influence on the lives of most people in society.” 

 

Etnisk tro för ”ingroup members” upprätthåller dominansen genom ett legitimt sammanhang. 

Media diskursen om etnicitet spelar även en stor roll i återskapandet och upprätthållandet av 

rasism. Den nya rasistiska teorin, enligt van Dijk skiljer sig från den gamla genom påståendet 

om att det inte är rasism. 
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Wetherell & Potter (W & P) identifierar två kulturdiskurser, två tolkningsrepertoarer av kultur. 

Det första är kultur som arv dvs. kulturarv/värdefull tradition och den andra består av  kultur 

som terapi (Jørgensen/Winther  &  Philips, 1999:124).  

 

Kultur som arv är en diskursiv konstruktion av kultur som något traditionellt och 

oföränderligt i motsats till föreställningen att kultur är en dynamisk process. W & P menar att 

denna tolkningsrepertoar får en ideologisk verkan genom att skilja kultur och politik från 

varandra så att problemet med minoritetsförtryck inte kommer på tal. Sociala och politiska 

problem uppfattas som kulturella problem. 

 

Inom den andra tolkningsrepertoaren, kultur som terapi förutsätts att rötter i en traditionell 

kultur är sund; man blir stolt över sig själv och får ett egetvärde som bygger på ett erkännande 

av kulturella skillnader. Denna diskurs konstruerar minoriteternas protester och antisociala 

uppförande som ett resultat av psykologiska problem. Psykologiska problem uppstår när man 

förlorar sin kultur och inte som ett resultat av andra sociala orsaker, till exempel den aktuella 

positionen i samhället. I denna diskurs blir minoriteten exotisk och majoriteten de normala. 

 

En diskursstudie om ” Mapping the Language of Racism”, år 1992 studerar Margaret 

Wetherell & Jonathan Potter den sociala betydelsen och de sociala konsekvenserna av vissa 

tolkningsrepertoarer i Nya Zeeland. Diskursstudiens slutsats blir att skenbart egalitära och 

liberala diskurser bidrar till att förstärka rasism och diskriminering ( Jørgensen/Winther & 

Philips 1999:124). De visar till exempel att vissa sätt att uppfatta kultur bidrar till att 

legitimera diskriminering av maorierna i Nya Zeeland. Ras som kategori bestämmer 

människor som biologiska objekt. Utifrån diskursens perspektiv är social förändring omöjlig.  

Medan det finns många exempel på rasbaserade förklaringar som dessa, finner Wetherell och 

Potter att det skett en generell förskjutning från 1970-talets rasdiskurs till nutidens 

kulturdiskurs. Man talar inte längre om biologiska utan om kulturella skillnader. 

 

Ersättandet av de biologiska skillnaderna med kulturella skillnader har analyserats av Teun A 

van Dijk. När kultur ersätter ras i en process av klassificering uppstår ett fenomen som van 

Dijk kallar för den nya rasismen. I den lexikaliska bemärkelsen är rasism en ideologi som 

grundas på uppfattningen att det är rimligt att indela människosläktet i ett antal raser utifrån 

fenotypiska skillnader dvs. yttre kännemärken (Källa: Nationalencyklopedin).  
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I jämförelse med denna definition av rasism är den samtida rasismen ny både i form och i sak. 

Den är ny i form, i den bemärkelsen att den inte alltid uppstår i form av öppet fysisk våld utan 

som mentalt/psykiskt våld.  De nya rasistiska formerna skiljer sig från den gamla formen av 

rasism som slaveri, apartheid, lynchning och påtvingad segregation. Dijk skriver: 

” Especially because of their often subtle and symbolic nature, many forms of the ”new” 

racism are `discursive`: they are expressed, enacted and confirmed by text and talk, such as 

everyday conversations, board meetings, job interviews, policies, laws, parliamentary debates, 

political propaganda, textbooks, scholarly articles, movies, TV- programmes and news reports, 

articles  in the press, among hundreds of other genres.” ( Bell & Garrett, 1998: 30). 

 

Den nya rasismen är ny i sak eftersom ”de Andra” inte längre är biologiskt underlägsna utan 

kulturellt annorlunda. Begreppet ras ersätts av kultur och underlägsenhet ersätts med 

åtskillnad. Vad som är typisk för den nya rasismen är dess totala förnekelse av att det är 

rasism. van Dijk skiljer på tre variationer av denna förnekelse nämligen absolut förnekelse, 

skenbar medgivande, skenbar empati och transfer. Dijk skriver: ”Typical example of such 

declaimers, as we have seen, are, apparent denial: ´We have nothing against foreigners, 

but….`, apparent concession : `There are also nice foreigners, but on the whole.`.; apparent 

empathy: `Of course it is sad for refugees that….but…`.;  and transfer: `I have nothing 

against foreigners, but `. We call these disclaimers `apparent` not because the speakers are 

obviously or intentionally `lying`, but because the structure of their discourse is such that 

especially the negative part of the sentence is spelled out throughout the discourse. The 

positive part does especially has the function of avoiding a bad impression with the recipient 

(Bell & Garrett, 1998: 32). 

 

Riktig rasism enligt denna ideologi är endast den rasism som återfinns inom extremhögern. (I 

den nya rasismen ses inte etniska och religiösa minoriteter som biologiskt underlägsna utan 

kulturellt annorlunda.). Van Dijk skriver: ”They have a different culture, although in many 

respects there are deficiencies, such as single-parent families, drug abuse, lacking 

achievement of values, and dependence on welfare and affirmative action-pathologies that 

need to be corrected of course.” (Bell & Garrett, 1998: 35).  
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3. Material och Metod 
  
3.1. Material och Urval  

Kodningsenheter i diskursanalysen är kammarens protokoll och ledarartiklar. Varje dags 

debatt i kammaren som resulterar i kammarprotokoll är en enhet. Fokuseringen är på 

debattprotokollen under det senaste decenniet.  

 

Utvalda fält är riksdagen för politiken och dagspressen för journalistiken. Utvalda genrer är 

riksdagsdebatt och ledarartiklar.  

 

Jag började med att välja mellan riksdagens olika dokument. Utredningar och propositioner är 

mestadels regeringsbaserade verk. För att få ett brett debattklimat med alla partiernas 

inblandning valde jag riksdagens protokoll som kodningsenheter. Jag gick igenom totalt 842 

protokoll under perioden 1996-2006. När det gäller utrikesdebatten hade 13 protokoll 

nyckelorden med dess variationer. Samma siffra för inrikesdebattsprotokoll är 261. Totalt 274 

av 842 protokoll har haft dessa två begrepp. Enbart ett år, 2004 fanns begreppen både i utrikes 

och inrikespolitiska debatten. Därför valde jag år 2004 för att gå igenom ledarartiklar som har 

haft begreppen. Jag gick igenom 383 ledarartiklar under året 2004. Artiklar som har haft 

nyckelorden etnicitet och etnisk under året 2004 är totalt 228 för DN. Under året 2004 

återfanns 20 ledarartiklar i DN varav 7 stycken var huvudledare. Aftonbladets totala siffra för 

artiklar som innehåller nyckelorden är 155 varav 16 var ledarartiklar. Två av dessa ledare var 

huvudkrönikörer. Fokusen har lagts på huvudledare som har etnicitet som huvudämne och 

inte som sidospår.  

 

Nyckelorden är etnicitet och etnisk. Kodschemat (se Bilaga 8) är byggt på etnicitet och 

variationer av ordet etnisk i utrikes- respektive inrikesdebatten. Insamlade antal av variationer 

och data från riksdagens dokumentarkiv kartläggs i excelblad. Det som samlats in är 

förekommandet av orden etnicitet och variationer av ordet etnisk.  

 

Grunden för det metodiska tillvägagångssättet är att täcka in så mycket som möjligt genom att 

närmare granska ett redan existerande och brukligt begrepp. Därför används först den 

kvantifierande delen för att kartlägga begreppets variationer och användningsfrekvens. Detta 

görs för att sedan kartlägga dess substans/aspekter. Det kvantitativa materialet utgör ett 
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primärt underlag för en kvalitativ analys. Den kvalitativa analysen används för att förstå och 

gå på djupet.  

 

Undersökningen rör sig i ett samtidshistoriskt perspektiv som sträcker sig från mitten av 90-

talet till 00-talets mitt (perioden mellan 1996-2006). För att få djup i studien fokuseras det på 

den allra första förekomsten av begreppet etnicitet i riksdagens utrikesdebatt. Detta dels för att 

Riksdagen kartlägger världen en gång om året (såsom budgetdebatten kartlägger landets 

ekonomi); dels för att kunna studera om den övergripande utrikesdiskursen har effekt på 

användandet av begreppet i pressen samt inrikespolitiken. Det allra viktigaste antagandet här 

är att kammardebatter avspeglar en omfattande debatt/diskussion och beslutsprocess både i 

partiorganisationer och i riksdagens utskottsarbete. Det viktigaste i sammanhanget är att 

kartlägga den övergripande utrikesdiskursen i vår samtid.  

 

En dag per år ägnas enbart åt utrikespolitiken i kammaren (se Tabell 1). Därför vilar urvalet 

av den inrikespolitiska debatten på tre månader dvs. den utrikespolitiska debattmånaden 

februari och en månad före februari dvs. januari och en månad efter februari dvs. mars. Detta 

görs för att även kunna registrera förekomsten av etnicitet inom inrikespolitiska debatter. 

 

Urvalet av en morgontidning och en från kvällstidning är baserat på det faktum att deras 

räckvidd är större än de andra. Urvalet av ledarartikel som journalistisk genre är baserat på det 

faktum att artikeln uttrycker tidningens samlade åsikt i en aktuell fråga. Genre definieras här 

som en typ av framställning med vissa gemensamma stildrag och innehållsliga faktorer. Ingen 

annan genre förmår så väl att utnyttja tidningen för att återskapa diskurser. Det beror dels på 

att det är en text som gör själva ramverket för nyhetstexten, dels på att det är en text där 

journalisten själv tycks bestämma begreppsdefinitionen.  

Under datainsamlingens gång återfinns enbart ett år där etnicitet används både i utrikes- och 

inrikespolitiken. Delar av fyra anföranden utgör protokolltexterna. Under året 2004 återfinns 

20 ledarartikel i DN och 16 i Aftonbladet som innehåller nyckelorden. 

 

3.2. Metod 
Metoden i denna studie är en diskursanalys där en kvantifiering används som en språngbräda 

för en kvalitativ analys. Studien inkluderar såväl kvantitativa som kvalitativa delar. Detta för 

att åstadkomma en djupare förståelse av undersökningsmaterialet.  
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I all sin enkelhet kan man generellt säga att information som förmedlas via siffror kallas 

kvantitativ, medan information som förmedlas via ord är kvalitativ.  

 

På inledande stadier i ett kunskapssökande vill man veta mer generellt vad en diskurs handlar 

om, dess förutsättningar och sätt att organisera texter. Detta kan sällan operationaliseras som 

frågor om kvantitet. Det är helt enkelt så att många forskningsfrågor inte kan besvaras med 

utsagor om mer eller mindre, fler eller färre ( Bergström & Borèus, 2005: 77). Målet för den 

kvantitativa forskningen är att kunna uttala sig om en större mängd personer eller enheter med 

utgångspunkt från en mindre representativ grupp. Studien ska vara intersubjektivt testbar, det 

vill säga att om någon annan upprepar samma studie under samma förutsättningar, så ska 

också samma resultat uppnås. Kvantitativa studier utgår från forskarens idéer och vilka 

dimensioner om kategorier som skall stå i centrum.  

 

Den kvalitativa metoden passar bättre när man vill gå djupare inpå i studieobjektet.���Även vid 

forskning som i huvudsak är kvalitativ forskning kan det ibland vara förnuftigt med vissa 

enkla kvantifieringar (Alvesson & Sköldberg, 1994:11). Kvalitativ metod innebär att man är 

intresserad av tolkningar och förståelse snarare än förklaringar och orsakssamband.  

 

Avsikten med att räkna något som förekommer i texter är i allmänhet att högre frekvens (eller 

mer eller större) betyder att detta något är viktigare eller mer dominerande i ett visst 

sammanhang. Detta stämmer inte alltid. Innehållet i ett enda politikeruttalande kan få 

vittgående konsekvenser trots, eller just i kraft av, att det avviker starkt från det vanliga. I 

många sammanhang är det viktigaste inte hur många gånger utan hur något sägs (Widerberg, 

1995: 78). I det avseendet är det avgörande för diskurser hur ett särskilt begrepp används av 

den högsta politiska maktens representanter i en stat samt av journalistikens ledarskribenter.  

 

Filosofen och hermeneutikern Hans-Georg Gadamer framhåller att varje läsare, varje 

mottagare närmar sig varje text med en förförståelse. Utan viss förståelse är tolkning omöjlig. 

Våra individuella upplevelser, vår uppfattning av världen, människorna och samhället, i vilka 

situationer vi rör oss, vår utbildning, våra kunskaper om textgenren, vårt språk, påverkar vår 

förståelse av texten. Vi kan aldrig trolla bort oss själva som samhällsvarelser i 

tolkningsprocessen, hävdar Gadamer (Widerberg, 1995: 25). I den bemärkelsen är forskaren 

själv också en del av sociala fenomens politiska karaktär, i egenskap av samhällsmedlem. 

Utöver att vara en samhällsmedlem har jag själv varit med i debatterna i riksdagen. Därför 
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hoppas jag att studien kan vara ett steg på vägen till att finna ett svar på frågan hur och var 

gränsen går, när de Andra människorna är i vårt nationella rum och även representerar vårt 

nationella rum i andra nationella rum.  

 

När det gäller själva analysen ställs följande frågor i textanalysen för att komma åt den 

diskursiva praktiken.  (1) Var och när förekommer texten?, (2) Kan texten kopplas till någon 

politisk händelse (rapport, utredning osv.)?, (3) Vilken aspekt/kriterium har används för 

etnicitet?, (4) I vilken diskurs (nationell, kultur) ingår texten? 

 

3.3. Diskursanalys 
Diskurs är den vetenskapliga samtalsordning som används inom det vetenskapliga skrivandet. 

I Foucaults mening kan diskurs definieras mer specifikt som ett sätt att representera kunskap 

dels om ett specifikt ämne vid en specifik tidpunkt (Roosvall, 2005: 33). 

 

Diskursanalysen fokuserar i högre grad på diskursiva relationer, som är någon form av 

språkliga uttryck, snarare än relationer mellan grupper. Diskursanalys är således ett studium 

av samhällsfenomen där språket står i fokus. Oavsett inriktning av diskursanalys har den ett 

alldeles bestämt sätt att se på språk och språkanvändning. Språket återger inte verkligheten 

direkt och på ett enkelt sätt, utan bidrar snarare till att forma den (Bergström & Borèus, 2005: 

305). 

 

Diskursanalysen omfattar en syn på språk och språkanvändning som innebär att språket inte 

uppfattas som ett neutralt instrument för kommunikation. Man tar bestämt avstånd från en syn 

som utgår från att språket skulle kunna representera en given verklighet (Bergström & Borèus, 

2005: 328). Att använda språk är en social aktivitet. Språket formas i en social kontext. Men 

språket har också en formande eller konstituerande sida eftersom sociala fenomen som 

identiteter, relationer och olika trosuppfattningar i så hög grad formas av och genom språket. 

När diskurser betraktas utifrån ett faucauldianskt perspektiv är anslaget bredare än vid 

lingvistisk orienterade ansatser. Därför används inte lingvistisk analys här.  

Diskursanalysen i denna studie rör sig om dels en analys av datainsamlingen, dels en analys 

av två ledarartiklar. Kommande avsnitt koncentreras på diskursanalys som textanalytisk 

metod. 
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4. Resultatredovisning 
 
 
4.1.  År 2004, används etnicitet för första gången både i utrikes- och 
inrikesdebatten  
 
Begreppet etnicitet förekommer inte så ofta i varken utrikes eller inrikesdebatter. 

Både i utrikes- och inrikespolitiska debatten finns år där begreppet etnicitet inte har använts 

alls. Etnicitet används för första gången år 2004 samtidigt i utrikes- och inrikespolitiska 

debatten. Dess allra första förekomst är i inrikesdebatten år 1997 utan att ha någon förekomst 

i utrikesdebatten (se. Tabell 1). 

 

En dag per år ägnas enbart åt utrikespolitiken i kammaren ( se. Tabell 1). Därför vilar urvalet 

av inrikespolitiska debatten på tre månader, nämligen utrikespolitiska debattmånaden dvs. 

februari och en månad före februari nämligen januari och en månad efter februari dvs. mars. 

Detta görs för att även kunna registrera förekomsten av etnicitet inom inrikespolitiska debatter.  

 
          
År Utrikes  Inrikes  
 Antal protokoll Antal ”etnicitet” Antal protokoll Antal ”etnicitet” 
1996               0 0 0 0 
1997 0 0 1 2  
1998 0 0 0 0 
1999 0 0 1 2 
2000 0 0 0 0 
2001 0 0 1 1 
2002 0 0 0 0 
2003 0 0 0 0 
2004 1 4 1 3 
2005 0 0 1 6 
2006 1 3 1 2 
Tabell 1: Förekomsten av ”etnicitet” i riksdagsprotokoll 
 
 
          
 
4.2. ”etnisk konflikt” motsvaras av ”etnisk diskriminering”  
”Etnisk” förekommer mycket mer är ”etnicitet” i inrikesdebatten. Med andra ord har etnicitet 
ersatts med etnisk.  
 
Det finns inte ett enda år av riksdagsdebatt som inte har begreppet ”etnisk” (se tabell 2). 
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Förekomsten av ”etnisk” är mycket vanligare än ”etnicitet” både i utrikes- och inrikesdebatter. 
 

År Utrikes   Inrikes  
 Protokoll Antal  Protokoll Antal 
1996     1 6  2 37 
1997 1 5  22 17 
1998 1 2  7 34 
1999 1 8  11 19 
2000 1 14  14 22 
2001 1 6  7 24 
2002 1 11  2 18 
2003 1 4  15 22 
2004 1 1  19 90 
2005 1 7  11 32 
2006 1 7  9 37 
Tabell 2: Förekomsten av ”etnisk” i riksdagsprotokoll  
År 
Utrikes  
Första gruppen av utrikesvariationer är etnisk grupp med sammanhängande ord som etnisk 

folkgrupp, etnisk minoritet, etniska grannar. Motsvarigheten till denna grupp i inrikespolitik 

är etnisk bakgrund med tillhörande ord som etnisk ursprung, etnisk härkomst, etnisk karaktär, 

etnisk klass, etnisk grund, etniska gränser och etniska folkslag. Andra gruppen av 

utrikesvariationer är, etnisk konflikt med sammanhängande ord som etnisk rensning, etnisk 

utdrivning, motsättning, problem och etnisk splittring. Andra gruppen av inrikesvariationerna 

är etnisk diskriminering med tillhörande ord som etnisk spänning, etnisk förföljelse, etnisk 

konflikt, etnisk rensning, etnisk utestängning och etnisk-/nationalistisk splittring. Det finns en 

grupp av ord som inte direkt kan placeras inom grupperna. Dessa ord är etnisk homogenitet, 

etnisk terrorism inom utrikesdebatten samt etnisk mångfald och etniskt ”vi” i inrikesdebatten 

(se Tabell 3). 

 
Utrikes Sammanhängande 

ord 
Antal Inrikes Sammanhängande 

ord 
Antal 

Etnisk 
grupp       

folkgrupp, minoritet 11 Etnisk bakgrund 
 

ursprung, härkomst 72 

Etnisk 
konflikt  

rensning, utdrivning 23 Etnisk 
diskriminering  

spänning 40 

Övrigt Homogenitet, terrorism 4 Vi Mångfald 29 
Tabell 3: Gruppering av etniska variationer  
Sammanhängande ord 
 
En genomgång av alla protokoll/år som innehåller ordet etnisk resulterar i en kartläggning av 

ordets variationer samt dess antal per protokoll och år. Etnisk konflikt (motsättning, rensning) 
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inom utrikespolitiska debatten motsvaras av inrikespolitiska debattens etniska diskriminering 

(se Tabell 4). 

 
 
Utrikes Antal Inrikes Antal 
Etnisk rensning 13           Etnisk bakgrund              50 
Etnisk motsättning  8 Etnisk diskriminering 40 
Etnisk grupp  8 Etnisk ursprung 22 
Etnisk konflikt   6                        Etnisk tillhörighet 14 
Tabell 4: Variationer av etnisk och dess förekomst i riksdagsprotokoll (kodschemat) 
 
 
Utrikes 
4.3.  Den politiska journalistikens etnicitetsaspekt tangerar ”den nya 
rasismen" 
 
Etnicitetsbegreppet förekommer inte så ofta på ledarsidorna i dagspressen under år 2004. På 

DN återfunnits 228 artiklar varav 20 ledarartiklar som innehåller nyckelorden. Av de 20 

ledare är 7 stycken huvudledare. Aftonbladets totala siffra för artiklar som innehåller 

nyckelorden är 155 varav 16 är ledarartiklar. Vikten har lagts på huvudledare och den som 

inte har etnicitet som sidospår utan huvud ämne. 

Alla ledarartiklar utom en ((5.4.3/Vi och dom- sjukan slår till) relaterar etniciteten till 

ursprung. Ursprunget vilar antingen på ”invandrarbakgrund” eller ”kulturell bakgrund” 

samt ”gemensam kultur”. DN:s första och andra ledare (5.3.1 och 5.3.2) och Aftonbladets 

första(5.4.1)  samt andra ledare ( 5.4.2)kopplar etniciteten till ursprungs kriteriet, dvs att det 

som kännetecknar olika etniciteter är individernas ursprung. Etnicitetsbegreppet tycks 

förutsätta ett fenomen som kräver en enhetlig förklaring, eller objektivt ursprung. Kultur 

används som något oföränderligt i motsats till föreställningen av att kultur är en dynamisk 

process. Hela argumentet med kultur som ett oföränderligt ursprung ingår i den biologiska 

synen på släktskap. På så sätt tangerar användandet av etnicitet  ”den nya” rasismen. 

Det enda fallet där användandet av etnicitet relateras till den sociala synen av släktskap är 

Aftonbladets tredje artikel (5.4.3/Vi och dom- sjukan slår till). Där används  det extrema fallet 

av släktskapskriteriet för den etniska kategorin. Etnicitet relateras till ursprung i form 

av ”invandrarbakgrund”. Användandet av ordet ”invandrare” associeras med den minst 

inkorporerade typen av etnisk kollektiv, nämligen den etniska kategorin. Den etniska 

kategorin är en mycket löslig och social, nästan betydelselös kategori. Den etniska kategorin 

konstitueras av en ”den Ena - den Andra” relation baserad på en åtskiljningsprocess mellan 

medlemmar och utomstående. I extrema fall kan en dominerande grupp tillskriva människor 
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kategorin ”invandrare” - och denna grupp kan inkludera människor med mycket skiftande 

etnicitet. 

 
 
4.4. Utrikesdebattens nationella diskurs omvandlas till kulturdiskursen 
både i pressjournalistik och i inrikespolitik.  

Etnicitet relateras till likadana ämnen och fenomen i både journalistik och inrikespolitik. Den 

föga skillnaden är inte i art utan i grad. ( se tabell 5) 

 
Text 
Text Aspekt    Fas Diskurs 
Utrikesdebattinlägg 1 Släktskap /social   Kategori/etniska         Nationell 
Utrikesdebattinlägg 2 Släktskap/social Gemenskapen Nationell 
Inrikesdebattinlägg 1 Kultur / Biologisk  Kultur 
Inrikesdebatinlägg 2 Släktskap/ Social Kategorin Nationell 
Inrikesdebatinlägg 3 Släktskap/ Social Nätverket Nationell 
DN Ledare 1 Kultur / Biologisk  Kultur 
DN Ledare 2 Släktskap/ Biologisk Nätverket Kultur 
Aftonbladet Ledare 1 Kultur / Biologisk  Kultur 
Aftonbladet Ledare 2 Kultur / Biologisk  Kultur 
Aftonbladet Ledare 3 Släktskap/ Social Kategorin Nationell 
Tabell 5: Kartläggning av aspekter och diskurser av etnicitet 
 
Di 
Etnicitet är en kategoriseringsfaktor både i pressen och i debatten. Båda delar skapar den 

nationella och kulturella diskursen. Inom ramen för att skapa och upprätthålla de skapade 

diskurserna samarbetar de. Den enda diskursiva skillnaden mellan den politiska journalistiken 

och debatten uppstår när utrikesdebattens nationella diskurs motsvaras av kulturdiskursen 

både i journalistik och i inrikespolitik. 

 

Utrikespolitikens nationella diskurs och gemenskapsfasen omvandlas till den kulturella 

diskursen. Här kan man åtskilja mellan två varianter av den nationella iden: den politiska och 

den kulturella. 

 

Den politiska versionen knyts i uppkomsthistorien till Frankrike och den franska revolutionen. 

Ordet ”nation” hänvisar här till medborgarna av en bestämd stat, i stället för en enväldig 

härskare är det nu medborgarna som kollektivt har rätt att bestämma över staten. I denna 

version av den nationella iden är det alltså stat, territorium, medborgare och 

självbestämmande kopplas samman. I den politiska versionen av den nationella idén finns 
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ingen föreställning om att nationens medborgare delar kultur eller språk- kriteriet för att vara 

medlem i nationen utan att bo på dess territorium och erkänna sitt medlemskap räcker. 

 

Den kulturella versionen av den nationella idén knyts i uppkomsthistorien till Tyskland. 

Gemensam kultur och gemensamt språk blir kriterier för nationen först med Tysklands 

uppkomst som nationalstat. En stat som samlar alla ”tyska” områden under sig betonas i 

uppbyggandet av den tyska nationalstaten kring gemensam kultur och ett gemensamt språk. 

 

Resultatet visar att medan pressjournalistiken lutar åt den kulturella versionen av en nationell 

stat, lutar utrikespolitiken åt den politiska versionen. 

 

I den kulturella versionen är ”Andra” inte längre biologiskt underlägsna utan kulturellt 

annorlunda. Ras ersätts av kultur och underlägsenhet ersätts med åtskillnad. Vad som är 

typisk för den nya rasismen är dess totala förnekelse att det är rasism (se teoridelen). 
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5. Analys 
 
 
Nedanstående meningar där begreppen används visas som utdrag av texten. På så sätt klipps 

stycken av i mitten men texterna i sin helhet är bifogade i studiens bilagsdel. Dessutom är de 

använda etnicitetsbegreppen fetstilta. 

 
 
 
5.1. Utrikespolitiska rapporteringstillfället/den 11 februari 2004  
Utrikespolitisk debatt onsdagen den 11 februari 2004 

 

5.1.1 Etniska rensningar 

• ”Vi agerar i stater som fallit sönder av inbördeskrig eller etniska rensningar.” 

• ”I somras kunde en EU-insats med svenska och franska specialstyrkor på FN:s 

begäran snabbt kväva en uppflammande etnisk rensning. 

(Ur Riksdagens protokoll, 2003/04:67, s.1) 

 
Svenska statens utrikesminister presenterar regeringens utrikespolitiska deklaration i 

riksdagens plenisal. Ordet ”etnisk” används inom ramen för utrikes- och säkerhetspolitik. 

Etnicitet relateras till en kategori av människor som har blivit utsatt för etnisk rensning. En 

etnisk kategori av befolkningen har fördrivits från ett område. Geografiska området ligger i en 

stats territorium. Det sker som en följdverkan av en väpnad konflikt. Det är en grov kränkning 

mot mänskliga rättigheter eftersom det strider mot allas lika värde och grundläggande 

rättigheter. Kriteriet är släktskap i dess sociala form och ingår i kategorifasen. Den relaterade 

diskursen är den nationella diskursen. 

 
 
5.1.2 Ett brokigt lapptäcke 
 

• ”Värderingen och vägen till förverkligandet av allas lika värde oavsett klass, kön 

och etnicitet skapar ett demokratiskt samhälle som utgår från ett kollektiv som har 

individens behov i centrum.” 

• ”Det svenska språket och folket, likt andra språk och folk, är konglomerat, det vill 

säga blandningar av alla slag. Likafullt har vi föreställningen att det finns en ren 

svenska och etniskt rena svenskar 
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• ”Gjorde vi en karta över Europa med avseende på etnicitet skulle vi få ett mycket 

brokigt lapptäcke. På flera håll upplever människor det inte som särskilt märkligt 

att man har olika etniskt ursprung. Det tillhör vardagen och är inget att fästa 

särskild vikt vid. På andra håll förvandlas etniciteten till politiska stridsfrågor.”           

(Ur Riksdagens protokoll, 2003/04:67, s.46) 

 

Andra riksdagsrepresenterade partier kommenterar utrikespolitiska deklarationen. Bland dessa 

ledamöter använder en partirepresentant etnicitet och etnisk i sin kommentar. Etnicitet utgör 

en klassificeringsfaktor. Ordet ”etnicitet” används inom ramen för utrikes- och 

säkerhetspolitik Det associeras till ”allas lika värde och mänskliga rättigheter”. Etnisk 

relateras till släktskapsaspekten och den sociala synen på släktskap. Det biologiska, medfödda, 

oföränderliga kriteriet falsifieras. Användandet av båda etnicitet och etnisk  

ingår i den nationella diskursen. Den övergripande utrikespolitiska diskursen appliceras till 

inrikespolitiken. Därmed blir inrikespolitiska diskursen en del av den övergripande 

utrikesdiskursen.  

 

5.2 Inrikespolitiska rapporteringstillfället, den 17 februari 2004 
Inrikespolitisk debatt, tisdagen den 17 februari 2004 

 

5.2.1 Etniska sammansättningen i Sveriges poliskår 

• ”En av svårigheterna kan vara att många människor med annan etnisk och 

kulturell bakgrund än den svenska har flytt från länder med diktatur och politiskt 

förtryck. 

• ”Regeringen har därför tagit hjälp av förre länspolismästaren i Stockholm för att 

utreda frågan om etnicitet och jämställdhet inom polisen, med fokus på just 

rekryteringen. Han ska bland annat titta närmare på frågan om vilka ytterligare 

åtgärder som kan vidtas inom polisen för att underlätta rekryteringen av personer 

med utomeuropeisk bakgrund eller människor med i övrigt annan etnisk och 

kulturell bakgrund än svensk.” 

(Ur Riksdagens protokoll, 2003/04:70, s.21) 

 

I en interpellationsdebatt besvarar justitieministern en interpellant som vill diskutera 

förbättringen av den etniska sammansättningen hos Sveriges poliskår. Etnicitet används som 

en klassificeringsfaktor. Faktorn är lika viktig som kön. Etnicitet relateras till bakgrund och 
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ingår i den biologiska synen på släktskap i form av ursprung. Justieministerns argument ingår 

som helhet i kulturdiskursen om etnicitet. 

 

Användandet av en annan etnisk och kulturell bakgrund än svensk bildar en sammankoppling 

mellan etniciteter i majoritet och minoritetsställning. Användandet av både etnicitet och etnisk 

ingår i den kulturella diskursen. Det biologiska kriteriet i samband med kultur gör att 

användandet av begreppen ingår i den kulturella diskursen om den nya rasismen. Den nya 

rasismen ersätter ras med kultur. Man talar inte längre om biologiska utan om kulturella 

skillnader. I den lexikaliska bemärkelsen är rasism en ideologi som grundas på uppfattningen 

att det är rimligt att indela människosläktet i ett antal raser utifrån fenotypiska skillnader dvs. 

yttre kännemärken. 

 

 

5.2.2 Etnisk mångfald 

• ”Ett uppenbart skäl till att människor inte litar på myndigheter och därför 

ifrågasätter deras förmåga och auktoritet är bristen på etnisk mångfald framför allt 

i poliskåren.”  

(Ur Riksdagens protokoll, 2003/04:70, s.24) 

 

Interpellanten kommenterar justitieministerns svar och understryker anledningen till hans 

interpellation. Etnicitet är en klassificeringsfaktor och ytterst viktigt i sammanställningen 

mellan olika grupper av människor. Etnicitetsaspekten är den sociala synen på släktskap. 

Etnicitet är en kategori och ingår i inkorporationens kategoriska fas. ”Etnisk mångfald” inom 

befolkningen relateras till den nationella diskursen. 

 

5.2.3 Etnisk bred rekrytering 
• ”Sannolikt underlättar det en etniskt bred rekrytering, även om möjligheterna 

därvidlag inte ska överdrivas. Detta i sin tur är naturligtvis viktigt dels för att alla 

grupper i vårt samhälle ska kunna identifiera sig med polisen, dels för att polisen 

ska bli effektivare, bättre i sitt arbete. ”  

(Ur riksdagens protokoll, 2003/04:70, s. 41) 

 

 

 



 28 

En partirepresentant kommenterar både justitieministerns svar och interpellantens 

debattinlägg. Etnicitet används som klassificeringsfaktor för en bred rekryteringsbas. Kriteriet 

är den sociala synen på släktskap. Etnisk grupp ingår i den nationella diskursen. 

 

 

5.3. DN 

 
5.3.1. ”Integrationens moment 22” 
DN, Huvudledarartikel, den 23 april 2004  

 

• ”Integration är vår tids ödesfråga. Vi kan i värsta fall vara på väg mot ett nytt sorts 

klassamhälle, där en etnisk svensk elit styr över en underklass med stor 

överrepresentation av människor med annan kulturell bakgrund.”  

• ”Förvisso inte utan konflikter och spänningar, men präglat av pluralism och lika 

möjligheter för alla individer oberoende av klass, kön och etnicitet. ” 

• ”Och hur problematisk jämställdheten än är så är kvotering baserad på kön en 

söndagsutflykt i jämförelse med etnisk särbehandling. ” 

 

Artikeln är skriven för att kommentera den nya integrationsutredningen. Kategorisering 

av ”invandrare” kontra ”svenskar” tas upp i samband med detta. Etnicitet används som 

klassificeringsfaktor. Etnicitet relateras till ursprung i form av kulturell bakgrund och ingår i 

den biologiska synen på släktskap samt kriteriet om kultur. Användandet av kultur som arv i 

relation till den biologiska synen på släktskap gör att användandet av begreppet ingår i kultur 

diskursen om ”den nya rasismen”. 

 

 
5.3.2. Från Topeka till Uppsala 
 
DN, Huvudledare, den 29 maj 2004  

 

• I en intressant turnering av frågan har en student vars föräldrar inte är födda 

utomlands stämt Uppsala universitet för etnisk diskriminering.  

• Trots att både utbildningsminister Thomas Östros och 

diskrimineringsombudsmannen har kritiserat Uppsala universitet försvarar JK 

kvoteringen med hänvisning till att etnisk mångfald är ett överordnat mål i 
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förhållande till diskrimineringen av studenten i fråga. 

• Både principiellt och empiriskt är slutsatsen given: Uppsala universitet måste 

upphöra med etnisk kvotering.  

 

Artikeln är skriven för att kommentera frågan om etnisk kvotering som ska tas upp i 

UppsalaTingsrätt. Anledningen är att  Uppsala universitet inför antagningen höstterminen 

2003 öronmärkte 30 av 300 studieplatser åt sökande med två utlandsfödda föräldrar. 

Bakgrunden till detta beslut var att regeringen tillsatt en utredning, där högskolorna skulle ges 

möjlighet att genom mer flexibla urvalsregler jämte aktiva rekryteringsinsatser öka den 

etniska mångfalden i högskolorna.Två studenter ansåg sig blivit diskriminerade på grund av 

deras etniska tillhörighet, det vill säga att föräldrarna var födda i Sverige. Med hjälp av 

föreningen Centrum för rättvisa stämde de Uppsala universitet. Artikelförfattaren drar en 

paralell mellan den kommande rättsprocessen i Uppsala och ett medborgarrättsmål i USA:s 

högsta domstol. Han tycker att  medborgarrättsrörelsens retorik är lika inspirerande i dag som 

för 50 år, sedan är det oklart hur långt vi kan använda den som verktyg i dagens diskussioner 

om kvotering. Efter att ha kommenterat rättsprocessen är artikelförfattarens slutsats 

given :Uppsala universitet måste upphöra med etnisk kvotering trots JK:s försvar av 

kvoteringen med hänvisning till att etnisk mångfald är ett överordnat mål i förhållande till 

diskrimineringen av studenten i fråga.  

 

Etnicitet relateras till ursprung i form av ”invandrarbakgrund”och ingår i den biologiska 

synen på släktskap. Användandet av ordet ”invandrare” associeras med den minst 

inkorporerade typen av etnisk kollektiv, nämligen den etniska kategorin.  

Användandet av det extrema fallet innebär att man med ordet "invandrare" benämner en 

grupp som kan inkludera människor med mycket skiftande etnicitet. Argumenten i texten 

ingår i den nationella diskursen i och med att etnicitetsaspekten är släktskap.  

 

5.4. AFTONBLADET 

 
5.4.1. Hur europeisk är du på en skala? 

Aftonbladet, Ledare, den 7 maj 2004  

• Lika lite kan en gemensam europeisk identitet bygga på etnicitet, religion eller 

gemensam kultur. 
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Artikeln är skriven att kommentera ett seminarium om ”europeisk identitet”. Tre forskare har 

varit överens om att det inte gick att definiera europeisk identitet. Europeisk identitet går inte 

att basera på geografi, för ingen vet exakt var Europa börjar och slutar. Lika lite kan en 

gemensam europeisk identitet bygga på etnicitet, religion eller gemensam kultur.Under 

årtusenden har Europa, genom migration, resor och handel, färgats av en hel världs traditioner 

och vetenskap. 

Etnicitet är lika med gemensam kultur. Kultur är en bred bruklig gemensam nämnare för en 

speciell etnicitet. Kultur kriteriet för etnicitet gör att begreppets användning går in i 

kulturdiskursen. 

 

5.4.2. På väg in i vårt klassamhälle 
Aftonbladet, Ledare, den 5 juni 2004 

  

• Även bland de studenter som har en annan etnisk bakgrund än svensk spelar klass 

in som en viktig faktor. 

 

Artikeln är skriven för att kommentera Högskoleverkets årsrapport som presenterades under 

veckan. Den handlar om den sociala snedrekryteringen till universitet och högskolor 

beträffande klassskillnader och etnisk bakgrund. Enligt författaren har en ung man eller 

kvinna från Iran med föräldrar som är tandläkare större benägenhet att läsa vidare än den som 

kommer från Turkiet och har föräldrar som jobbar som städare.  

Etnicitet används som klassificeringsfaktor. Etnicitet relateras till bakgrund och ingår i den 

biologiska synen på släktskap samt kriteriet om kultur. Kultur kriteriet för etnicitet gör att 

begreppets användning går in i kulturdiskursen. 

 

 

5.4.3. ”Vi och dom- sjukan slår till” 

Aftonbladet, Ledarkrönika den 29 juni 2004 

 

• ”De allra flesta svenskar, oavsett etnicitet, följer lagen. ” 

• ”Bara genom att undersöka sambandet mellan brottslighet och etnicitet säger man 

att det skulle kunna finnas ett samband.” 

• ”Att undersöka brottslighetens samband med etnicitet inbjuder till en fördomsfull 

debatt om ”svenskars” och ”invandrares” brottslighet.” 
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• ”Om brottsligheten är högre i socialt utsatta, invandrartäta 

miljonprogramsområden än välmående, helsvenska villaförorter beror det på ett 

samhälle som bjuder in vissa och stänger ute andra. Inte på enskilda individers 

etnicitet.”  

 

Artikeln är författad för att kommentera Brottsförebyggande Rådets (Brå) rapport om 

brottsligheten bland ”invandrare”.  Etnicitet jämförs med andra klassificeringsfaktorer som 

klass och förkastas som mätningsfaktor för brottslighet. Etnicitetsaspekten är släktskap och 

relaterad till den sociala synen på släktskap. Användandet av ordet ”invandrarare” associeras 

med den minst inkorporerade typen av etnisk kollektiv, nämligen den etniska kategorin. 

Användandet av det extrema fallet innebär att man med ordet "invandrare" benämner en 

grupp som kan inkludera människor med mycket skiftande etnicitet. Argumenten i texten 

ingår i den nationella diskursen. 
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6. Slutsats och diskussion 
 

6.1 Slutsats 
Politik och journalistik samspelar / Ingen  kamp utan samarbete  

 
Relationen mellan journalistik och politik analyseras ofta som en kamp, men studiens resultat 

är den motsatta. Relationen mellan de två institutionerna är en fråga om samarbete inom 

ramen för den övergripande nationella diskursen. I min studie upprätthåller både politiker och 

journalister den övergripande nationella diskursen, fast med olika metoder. Det som dessa 

aktörer/institutioner har gemensamt är behovet av att regelbundet kunna attrahera, involvera 

och övertyga en publik. Metoder utvecklas för detta syfte. I ledarartiklarna och debattinläggen 

kommer dessa metoder till uttryck. Skillnaden mellan de två institutionerna utgörs av 

journalistikens potential att sprida kunskap på ett bredare plan. På så sätt upprätthåller 

journalistiken en redan konstruerad diskurs inom den nationella politikens ram. 

 

6.2. Diskussion 
6.2.1. Vem som helst kan vara annan 
Det krävs alltid "de Andra" för att det överhuvudtaget skall kunna existera något "Vi". Å ena 

sidan distanserar vi oss från, och å andra sidan identifierar vi oss med, individer och grupper i 

vår omgivning. Samtidigt som samspelet mellan jaget och samhället äger rum sker en 

utsortering av det "avvikande" från det "normala".  

 

Det ligger i sakens natur att en kategoriseringsprocess kräver skillnader och likheter. Med 

begreppet ”de Andra” åsyftas i regel de nationellt, etniskt eller religiöst Andra. Inom 

forskningen studeras exempelvis hur olika grupper skiljs från varandra medan ”de Andra” 

beskrivs i praktiken av olika samhällsinstitutioner. Fenomenet ”annangörande/othering” 

bottnar i grund och botten i viljan av att kategorisera.    

 

Kategorisering av människor kan konstitueras på alla upptänkliga sätt. Oändligheten är 

baserad på olika markörer som kön, klass, ålder, ras, etnicitet, nationalitet, religion, språk osv. 

Vem som helst kan vara annan, beroende av vem han/hon anser sig vara vid just den aktuella 

kategoriseringens tid och rum samt med vilket syfte.  
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6.2.2. Kategorisering behöver inte vara negativ 

Det för etniciteten grundläggande är dess tillämpning av att kategorisera.                               

Den gemensamma ingrediensen i kategoriseringen är, att kunna ”åtskilja”. Åtskiljandet i sig 

behöver inte vara negativt utan kan även vara positivt. Till exempel att åtskilja mellan 

majoritet och minoritetsetniciteter bär en potential om att individen åtnjuter medborgerliga 

rättigheter, både i sina demokratiska, fri rättigheter och i sina ekonomiska,  sociala och 

kulturella rättigheter. 

 

6.3. Vidare forskning  
Alla avgränsningar som inte kunde tas upp inom ramen av denna studie kvarstår. Utöver detta 

kan studiens inledande frågeställningar tas upp med ett större tidsperspektiv och med ett 

större empiriskt material. 
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8. Bilagor 
 
 
Bilaga 1 - Riksdagens protokoll den 20040211 s.1-3; 46-47 Utrikespolitisk 
debatt 
 
Anf. 1 Utrikesminister LAILA FREIVALDS (s): 
 
Herr talman! ”Säkerhet i dagens värld måste skapas globalt och gemensamt, och innebära 
frihet och trygghet för alla. – – – Säkerhet förutsätter mänskliga rättigheter, folkrätt och 
demokrati”. Med dessa formuleringar i riksdagen för ett år sedan lyfte Anna Lindh fram de 
värderingar som är ledstjärnor för hela vår utrikes- och säkerhetspolitik.    
Alla människors lika värde och rättigheter är grunden. Solidariteten och samarbetet är i sin tur 
förutsättningar för vår egen säkerhet.   
Detta är också Förenta nationernas tanke, och detta är Europeiska unionens tanke.   
Men värderingar förverkligas inte i tal och i tankar. Värderingar får sin betydelse när de 
omsätts i handling. Just nu är Sverige aktivt på en rad områden för att öka säkerheten i vårt 
närområde i Europa och globalt. Vi agerar för att förebygga väpnade konflikter, stoppa 
pågående krig och hindra deras följdverkningar. Vi agerar i stater som fallit sönder av 
inbördeskrig eller etniska rensningar. Vi agerar mot terrorister, människohandlare och 
organiserad brottslighet. Vi agerar där naturkatastrofer rasar. Vi agerar för att minska 
fattigdomen. Vi agerar som medlemmar av EU och FN, och vi agerar tillsammans med andra 
organisationer och länder liksom med det civila samhället. Vi agerar konkret för fred och 
säkerhet.   
I Liberia – där barnsoldater, pojkar och flickor, från åtta års ålder dödat och dödats, stympat 
och stympats – förbereds nu för det svenska skyttekompani om 230 personer som ska ingå i 
den 15 000 personer starka FN-styrkan. Den ska trygga fredsprocessen som Sverige, genom 
kabinettssekreterare Hans Dahlgrens EU-uppdrag, medverkar till. Sverige stöder även 
avväpning av stridande och utbildning av domare och åklagare i Liberia.   
Vi agerar i Kongo. Där har över tre miljoner människor dödats i vad som kallats Afrikas eget 
världskrig. Där finns svensk trupp på plats. I somras kunde en EU-insats med svenska och 
franska specialstyrkor på FN:s begäran snabbt kväva en uppflammande etnisk rensning. Det 
är ett exempel på hur vi är beredda att stoppa grova kränkningar av mänskliga rättigheter – 
även med militära medel. Vi samarbetar med afrikanska stater och organisationer som tar ett 
allt större ansvar för Afrikas utveckling och för kontinentens kriser.   
Vi agerar i Afghanistan, där talibanerna och al-Qaida ökar sina attacker. Där förbereder vi en 
insats tillsammans med de nordiska länderna och andra truppbidragare för att stärka 
säkerheten på landsbygden, bekämpa narkotikahandel och terrorism och underlätta 
återuppbyggnaden. Sverige deltar redan i säkerhetsstyrkan i Kabul, som leds av Nato. Vi 
ansvarar för utbildning av afghanska advokater i mänskliga rättigheter. Svenska 
Afghanistankommittén svarar för 500 skolor och för hälsovård för kvinnor och barn.   
På Balkan kunde EU under svenskt ordförandeskap förhindra ett fullskaligt krig i Makedonien. 
Nu leder Sverige den brigad i Natostyrkan Kfor i Kosovo där vi själva deltar med 520 
personer. Svenska poliser deltar i EU:s båda polismissioner i Bosnien och i Makedonien. 
Regeringen verkar för att EU:s roll i Kosovo stärks.   
Sverige vill bidra till att åter få i gång fredsprocessen i den kanske farligaste regionala 
konflikten: Mellanöstern. I dagsläget förmår inte parterna själva att nå en fredsuppgörelse 
eller att uppfylla färdplanen. De behöver internationell hjälp. Den svenska regeringens 
budskap är klart: Bosättningarna på ockuperad mark är illegala, och bosättningspolitiken 
måste därför upphöra. Det så kallade säkerhetsstängslet på ockuperat område strider mot 
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folkrätten. Fortsatt våld ger inga fördelar, inte åt någondera sidan. Det behövs en omedelbar 
vapenvila, det behövs en internationell närvaro för att den ska bli hållbar, och – kanske 
viktigast av allt – det måste finnas ett hopp om en politisk lösning, en livskraftig palestinsk 
stat sida vid sida med Israel. Ockupationen måste få ett slut. Regeringen fördömer alla 
våldshandlingar mot oskyldiga civila, vare sig de är palestinier eller israeler. De palestinska 
självmordsbombningarna kan aldrig ursäktas. De måste upphöra för att israeler och palestinier 
ska kunna leva i fred och harmoni. Ett exempel på regeringens engagemang för fred var mötet 
för två veckor sedan med företrädare för Genèveinitiativet.   
Sverige agerar för att hoten från massförstörelsevapen ska minska. 15 år efter det kalla krigets 
slut finns det ännu tiotusentals kärnvapen och fler fingrar på avtryckarna än någonsin. Ett 
lovande tecken är den begynnande avspänningen mellan Indien och Pakistan som minskar 
hotet om en kärnvapenkonflikt och banar väg för regional ekonomisk utveckling.   
Sverige trycker på för att Nordkorea ska skrota sitt kärnvapenprogram och uppmuntrar de 
tecken som finns på att landet vill öppna sig mot omvärlden. Vi bidrar till att ge Nordkorea 
insikter om mänskliga rättigheter och marknadsekonomi, och vi är beredda att göra mer. Ett 
närmare samarbete med Nordkorea kräver dock att landet uppfyller sina internationella 
åtaganden.   
Vi verkar för att kärnvapenstaterna äntligen ska uppfylla sina nedrustningsåtaganden. EU:s 
politik mot massförstörelsevapen, som Sverige tog initiativ till, ska nu genomföras. 
Exportkontrollen ska förstärkas och inspektionerna utvecklas. Ett annat svenskt initiativ är 
den internationella kommissionen om massförstörelsevapen. Den leds av Hans Blix, som nu 
ett år efter det att han fick avbryta sitt FN-uppdrag i Irak har fått motta välförtjänt 
uppskattning.   
Värderingarna om mänskliga rättigheter och folkrätt borde vara självklara. Men i praktiken är 
övergreppen många, som UD:s årliga sammanställning visar. Genom att publicera den på 
nätet bidrar vi till den öppenhet som är förövarnas värsta fiende. Statssuveräniteten kan inte 
längre vara ett legitimt skydd bakom vilken massiva brott mot de mänskliga rättigheterna 
tillåts att fortgå.   
Herr talman ! Den internationella terrorismen utgör ett växande hot mot allas vår säkerhet och 
grundläggande fri- och rättigheter. Vi får ständigt rapporter om nya ohyggliga terrordåd. 
Sverige deltar aktivt i det internationella samarbete som är en förutsättning för att bekämpa 
terrorismen. Respekt för de mänskliga rättigheterna och för folkrätten är avgörande för att den 
kampen ska bli framgångsrik.   
Sverige kräver att den svenske medborgare som sitter frihetsberövad på Guantánamobasen 
ska friges eftersom någon rättsligt hållbar grund för interneringen inte har kunnat visas av 
Förenta staterna. Det är uppenbart att den svenska och den amerikanska regeringen i det här 
fallet har olika syn på vad folkrätten tillåter. Detta gäller tyvärr även synen på Internationella 
brottmålsdomstolen. Exemplet Slobodan Milošević visar betydelsen av att de mest ansvariga 
också kan ställas inför rätta. Fler av hans gelikar bör föras till Haag. Därför har Internationella 
brottmålsdomstolen inrättats.   
Att den svenska och amerikanska regeringen för närvarande har olika uppfattningar i vissa 
frågor får inte överskugga det faktum att ett aktivt engagemang från Förenta staterna är en 
förutsättning för att alla de utmaningar som världssamfundet står inför ska kunna mötas. 
Dessa utmaningar kan inget land hantera på egen hand. Förenta staterna behöver världen, och 
världen behöver Förenta staterna. Förhållandet till Förenta staterna, den så kallade 
transatlantiska länken, är centralt för Europas säkerhet och utveckling. Även om vi ibland har 
olika åsikter är väsentliga grundvärderingar om demokrati och mänskliga rättigheter 
gemensamma.   
Ett annat viktigt spörsmål är hur vi ska hantera att respekten för de mänskliga rättigheterna 
utvecklas långsamt i länder som Kina. Frågan är om det räcker med att den starka ekonomiska 
utvecklingen lyfter en stor del av befolkningen ur fattigdom och ökar kontakterna med 
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omvärlden. Regeringens uppfattning är klar: Vi ska inte vika i vår kritik av de brott mot de 
mänskliga rättigheterna som förekommer i Kina. Inte minst därför behöver vi dialog och 
samarbete inom områden där vi faktiskt kan påverka detta stora land, som inom 
rättsutveckling och miljö.   
Det är en mänsklig rättighet att söka asyl. Vi vill skapa en asylpolitik där de som söker skydd 
undan förföljelse möts av rättssäkerhet och förutsägbarhet, och där de som behöver kan få en 
fristad. Den politiken ska genomsyra vårt internationella arbete, inte minst i EU. Genom att 
stärka de mänskliga rättigheterna runtom i världen kan vi motverka att människor drivs på 
flykt. Våra värderingar kräver en sammanhållen politik.   
En solidarisk utvecklings politik måste ta hänsyn till helheten. Grunden har lagts för en 
samstämmig svensk politik, som vi ska driva också i EU och FN. Vi har satt ett nytt 
övergripande mål för alla politikområden: en rättvis och hållbar global utveckling. 
Rättighetsperspektivet och de fattigas perspektiv gör fattiga människor inte enbart till passiva 
mottagare av insatser utan till individer med kraft och vilja att skapa utveckling. Förtryck och 
diskriminering av kvinnor är ett grundläggande hinder för utveckling.   
En öppen och rättvis världshandel är en viktig motor för tillväxt, sysselsättning och utveckling 
över hela världen. Ekonomiskt samarbete bidrar till ökade mellanstatliga kontaktnät och 
internationell samsyn. U-länderna måste kunna sälja sina varor och tjänster. I-ländernas 
barriärer mot import av jordbruksvaror, tyg och kläder måste rivas. Det är oacceptabelt att 
Bangladeshs export till Förenta staterna ska belastas med lika mycket tull som Frankrikes, 
trots att man bara säljer en tiondel av vad fransmännen gör.   
För många u-länder är exportinkomsterna från sådana varor avgörande. Men de kan inte 
konkurrera och få i gång en ekonomisk utveckling när i-länderna sätter upp tullmurar och 
subventionerar sitt eget jordbruk med belopp som överstiger två tredjedelar av hela Afrikas 
bruttonationalprodukt. Den rika världen måste radikalt minska stödet till den egna 
jordbrukssektorn. EU har nu tagit ett första steg för att förändra sin jordbrukspolitik. Sverige 
kommer att driva på för fortsatta reformer. U-länderna måste också underlätta handeln 
sinsemellan om fattiga länder ska kunna integreras i världsekonomin. Vårt 
utvecklingssamarbete är centralt för att öka u-ländernas förmåga att delta i den internationella 
handeln.   
Global tillväxt och utveckling i fattiga länder kräver att det nuvarande handelssystemet 
vidareutvecklas och reformeras. Sverige verkar därför för att förhandlingarna inom 
världshandelsorganisationen WTO ska återupptas så snart som möjligt. Vi försöker återskapa 
förtroendet genom samarbete med Brasilien, Indien, Sydafrika och andra länder i Afrika, och 
genom bilaterala och regionala samarbeten. OECD ska på svenskt initiativ undersöka hur i-
länderna kan öppna handeln inom hittills skyddade sektorer.   
 
 
s. 46-47 
Anf. 30 BIRGITTA OHLSSON (fp) replik: 
Herr talman ! Jag instämmer med utrikesministern. Naturligtvis ska frågor som rör sociala 
rättigheter och välfärdsrättigheter också lyftas fram. Men det är tråkigt när man ställer dem i 
kontrast till mänskliga rättigheter. Det råder ingen motsättning, i alla fall inte för mig som 
liberal. Som jag nämnde är Sverige ett utmärkt exempel på att det även för ett fattigt land går 
att ställa krav. Det kostar ingenting att avskaffa diverse förbud mot oliktänkande, att låta 
människor få rösta fritt eller välja sina ledare.   
Jag tycker fortfarande att det är ganska anmärkningsvärt att det har gått ett visst antal dagar 
sedan kungen uttalade sig berömmande om diktaturstaten Brunei och ännu har vi, svenska 
folket och politiker, inte fått någon kommentar från vare sig statsministern eller regeringen 
där man har fördömt de åsikter som han förde fram. Detta är beklagligt.   
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Anf. 31 Utrikesminister LAILA FREIVALDS (s) replik: 
Herr talman ! Den svenska regeringen framför naturligtvis sin uppfattning. Jag tror inte att det 
råder någon tvekan om den svenska regeringens, eller för den delen svenska folkets, 
uppfattning om betydelsen av demokrati och mänskliga rättigheter.    
Det finns inga motsättningar mellan fattigdomsbekämpning och kamp för demokrati och 
mänskliga rättigheter, tvärtom. Vi ser kampen för mänskliga rättigheter och demokrati som ett 
led och en väg till att bekämpa fattigdomen.   
Anf. 32 BIRGITTA OHLSSON (fp) replik: 
Herr talman ! Jag tycker att det med det svaret, utrikesministern, är lite märkligt att du i 
intervjun i TT för några dagar sedan sade att rättigheter vad gäller husrum och mat kommer 
före mänskliga rättigheter, att du gör en sådan prioritering. Det råder ju ingen motsättning, 
som du nu sade.   
Jag tror att det här är en viktig glasklar skillnad. Man måste vara tydlig. Om vi börjar luckra 
upp det hela hamnar vi på samma sida som allsköns diktaturer runtom i världen som i åratal 
har legitimerat sina diktatoriska system med att de samtidigt haft rikedom eller låg 
barnadödlighet. Här måste man vara glasklar. Mänskliga rättigheter, demokrati och 
medborgerliga rättigheter kan aldrig kompromissas bort.   
Anf. 33 ROSITA RUNEGRUND (kd): 
Herr talman ! Rätten till liv är en grundläggande mänsklig rättighet. Respekten för livet är en 
förutsättning för att enskilda människor ska kunna åtnjuta sina övriga rättigheter. Rätten till 
liv, kroppslig integritet och respekt för den personliga värdigheten innefattar även rätten att 
försvara sig mot angrepp. Men givetvis bör liv främst skyddas genom annat än våld.    
Väldigt många fler människor i fattiga länder dör i dag av sjukdomar än av väpnade konflikter 
och krig. De största mördarna på vår jord är epidemier som hiv/aids, malaria och tuberkulos.   
Kristdemokraternas bestämda uppfattning är att bekämpningen av hiv/aids knyter an till såväl 
utrikes-, utvecklings- som säkerhetspolitiken. Det är den uppfattning jag gång på gång 
framfört i denna kammare och som också framförs av de kristdemokratiska representanterna i 
Europaparlamentet.    
Herr talman ! Det är berömvärt att Sverige har tillsatt en särskild aidsambassadör. Men 
samtliga svenska ambassadörer bör vara en röst i bekämpningen av hiv/aids. Varför hör man 
så sällan vår egen statsminister lyfta upp den här frågan?    
Kraven på utomordentligt gott ledarskap i de drabbade länderna ställer också höga krav på 
vårt ledarskap. Det är enbart genom en konsekvent utrikespolitik som vet att ställa tydliga 
krav på ländernas regimer, på respekt för mänskliga rättigheter och respekt för liv som 
världen kan bli friare, mänskligare och fredligare.   
Hiv/aids visar på en oerhörd skillnad mellan fattiga och rika länder. De människor som 
drabbas av aids i Sverige är lika drabbade som andra människor som har blivit smittade av en 
dödlig sjukdom. Men de har helt andra möjligheter att leva goda och aktiva liv än de drabbade 
i fattiga länder. Det som i västvärlden är en jämförelsevis hanterbar sjukdom är i fattiga länder 
något som nästan uteslutande leder till en tidig död. Döden hemsöker dessa länders mest 
produktiva medborgare. Det är de unga kvinnor och män som har att överta förvaltaransvaret 
av byar, städer och länder. Det som pågår nu i en del av världen är en gradvis utrotning av en 
hel generation. Ingenting pekar just nu på att det är den sista generationen som kommer att gå 
detta fruktansvärda öde till mötes.   
Den 1 december har utropats till den internationella aidsdagen. Syftet med denna dag är 
förstås att öka uppmärksamheten kring hiv/aids och dess konsekvenser. Uppmärksamheten 
behövs verkligen, men inte bara den 1 december. Jag skulle önska att regeringen tog ett 
initiativ till att göra en utvärdering. Rubrikerna i kvällspress och i debattartiklar är inte så 
stora den 1 december här i Sverige när det gäller denna dödliga sjukdom. Men vi kanske 
skulle kunna utvärdera vad som har hänt sedan året innan.   
Den 1 december 2003 befann jag mig i Moςambique på en fältresa i World Food Programmes 
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regi. Jag kunde på nära håll se och framför allt höra hur den dagen uppmärksammades. För 
första gången kom ett uttalande från presidenten i Moςambique där hiv/aids klassades som 
katastrof. Även kyrkans ledare agerade i rätt riktning.    
Samma dag varnade FN:s generalsekreterare Kofi Annan i sitt tal för att kampen mot hiv/aids 
håller på att förloras. Annan kritiserade ledare i både utvecklade länder och utvecklingsländer, 
och visst har han rätt. Ca 40 miljoner människor är smittade av hiv som kan leda till aids. Det 
är svårt att ta till sig och förstå dessa närmast ofattbara siffror.    
Moςambique är ett land som har ca 17 miljoner invånare. Man räknar med att bland den 
vuxna befolkningen är upp till 20 % smittade. Det finns i dag 446 000 föräldralösa barn. Utav 
dem beräknar man att 233 000 barn har mist en eller båda föräldrarna i aids. Bakom denna 
siffra finns en verklig människa, ett verkligt och tragiskt öde. Några av de barnens ansikten 
finns i mitt minne och driver mitt engagemang.   
Enligt WHO sprids sjukdomen fortfarande utan direkta tecken på avmattning. Prognoserna för 
de kommande åren är mörka, mycket mörka. Antalet rapporterade infektioner ökar kraftigt i 
Kina, Indien, Indonesien och Ryssland. I Östeuropa och Centralasien har antalet 
hivinfektioner ökat med 196 % mellan åren 1999 och 2002. Vi vet att de vanligaste orsakerna 
är oskyddade samlag och drogmissbruk med delade sprutor.   
Herr talman ! Hiv/aids finns på alla kontinenter. Det kan teoretiskt sett drabba vem som helst 
oavsett ålder, kön, hudfärg och sexuell läggning, fattig som rik. Men det finns också 
betydande skillnader. Den absoluta majoriteten av de drabbade finns i de fattiga länderna. 
Aids är en jämförelsevis hanterbar sjukdom i den rika världen men vanligtvis, som jag sagt 
tidigare, ett öde lika med säker död för människor i den övriga världen.   
Den stora delen av behövliga resurser för att bekämpa sjukdomen, och ansvaret för att 
tillskjuta dessa, finns i de rika länderna. Men det finns också strukturella problem som måste 
lösas i utvecklingsländerna. Ett exempel är synen på kvinnans ställning i samhället. Hiv/aids 
kommer alltid att finnas så länge som kvinnor inte har fullständigt självbestämmande över sin 
kropp och sin sexualitet. Män är i mångt och mycket nyckeln till att minska spridningen av 
hiv. Det är ett måste att utmana beteendemönstret hos män och förändra det sätt på vilket 
unga pojkar skolas till män. Centralt är att vidga kärnan i den manliga identiteten till mer än 
styrka och virilitet.   
Ett mer konkret och i tiden närliggande problem är tillgången till kondomer och att 
avdramatisera människors inställning till preventivmedel i allmänhet. Med andra ord måste 
allmänna hälsoreformer i fattiga länder kompletteras med utbildning i sexuell och reproduktiv 
hälsa. Preventionsarbetet måste inkludera åtgärder på både lång och kort sikt. Enbart en 
förändring av sexuellt beteende i form av exempelvis sexuell avhållsamhet är lika otillräckligt 
som enbart obegränsad tillgång till kondomer.   
Herr talman ! Slutligen vill jag säga att aids kan besegras och krossas – men bara om vi slutar 
tro att det är någon annans problem, något som bara drabbar andra och något som måste lösas 
av andra. Insikten om att hiv/aids är ett problem som på ett eller flera sätt berör och påverkar 
alla länder i hela världen är något som måste genomsyra svensk utrikespolitik i alla dess 
kontakter med stater och organisationer.   
Anf. 34 SERMIN ÖZÜRKÜT (v): 
Herr talman ! Jag skulle först vilja säga att vi instämmer i utrikesministerns grundvärdering 
om alla människors lika värde.   
Värderingen och vägen till förverkligandet av allas lika värde oavsett klass, kön och etnicitet 
skapar ett demokratiskt samhälle som utgår från ett kollektiv som har individens behov i 
centrum. Vi tycker att sådana samhällen är den bästa garanten för säkerhet och fred i världen.   
Folkrätt, eller med andra ord internationell rätt, handlar också om samma sak. Folkrätt är 
synonymt med internationell rätt och täcker hela rättssystemet. På liknande sätt som vi 
traditionellt använder folkrätt i stället för internationell rätt har svenska språket en benägenhet 
att blanda ihop begreppen folk, stat och nation. Det finns en benägenhet att uppfatta dessa 
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begrepp som ett och samma.   
Kanske beror det på att Sverige genom sin historia varit så etniskt homogent. Eller rättare 
sagt: Det har under lång tid varit en utbredd uppfattning att Sverige har varit etniskt homogent. 
Genom en enkel granskning av det svenska språket finner vi dock att det består av en mängd 
tyska, franska och engelska ord. Och hur är det med vår historia? Hur länge var inte Kalmar, 
Stockholm, Visby och andra städer Hansastäder där tyska var minst lika vanligt som den 
tidens svenska?   
Det svenska språket och folket, likt andra språk och folk, är konglomerat, det vill säga 
blandningar av alla slag. Likafullt har vi föreställningen att det finns en ren svenska och 
etniskt rena svenskar. Men hur är det egentligen? Se bara på oss från Vänsterpartiet i 
utrikesutskottet! Att jag inte är etnisk svensk märks tydligt på mitt sätt att tala, min 
partikamrat i utskottet är av tyskt ursprung och vår politiska sekreterare är ursprungligen av 
vallonsläkt – inte en enda så kallad etnisk svensk.   
Hur ser det då ut i andra områden i världen? En tämligen enkel undersökning visar att få 
statsbildningar i dagens värld är etniskt homogena. Gjorde vi en karta över Europa med 
avseende på etnicitet skulle vi få ett mycket brokigt lapptäcke.   
På flera håll upplever människor det inte som särskilt märkligt att man har olika etniskt 
ursprung. Det tillhör vardagen och är inget att fästa särskild vikt vid. På andra håll förvandlas 
etniciteten till politiska stridsfrågor. Där har etniciteten anförts som skäl för krig, förföljelser, 
trakasserier och folkmord.   
Vad som avgör här är hur man hanterar detta problem. Flera politiska lösningar har prövats 
och misslyckats. En av dem var apartheidpolitiken i Sydafrika. Den utgick från den vita 
rasens överlägsenhet över svarta och färgade. Hela systemet var byggt på att vissa ansågs vara 
överlägsna andra. I Latinamerika är det ursprungsbefolkningarna som har drabbats hårt av 
detta synsätt. Indianbefolkningen har betraktats som okunnig, efterbliven och ett hinder för så 
kallad utveckling. På samma sätt betraktar och behandlar den israeliska staten palestinierna. I 
Turkiet har man länge förnekat själva existensen av kurderna.   
Grunden för allt detta är att man inte erkänner människors lika värde.   
Att stifta apartheidlagar, att plundra människor på deras naturtillgångar, att bygga murar och 
att förneka existens är den absolut sämsta vägen att skapa fred och därmed säkerhet i världen. 
Det leder i stället till krig, inbördeskrig, förföljelser och folkmord.   
Utgångspunkten för att motverka en sådan utveckling är naturligtvis ett demokratiskt 
samhälle. Demokrati är inte enbart att ha allmänna val utan också sättet att hantera interna 
konflikter med fredliga medel. Just här kan vi nämna internationell rätt, som uppmanar till att 
lösa sådana konflikter på ett konstruktivt och fredligt sätt.   
Beträffande majoritet– minoritet - problematiken kan bland annat nämnas två konventioner: 
Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och 
minoritetsspråkskonventionen. Dessa konventioner lägger en grund för en samlad 
minoritetspolitik.   
Ramkonventionen innehåller inte någon definition av en minoritet, vilket medför att staterna 
själva kan avgöra vad som kännetecknar en minoritet. Även om ramkonventionen inte 
innehåller någon definition har det under tillkomsten framgått att begreppet syftar på grupper 
med långvarig anknytning till en stat. Här kan särskilt nämnas att varje individ själv avgör om 
han eller hon vill bli behandlad som tillhörande en minoritet. Detta val ska inte behöva 
medföra någon nackdel för individen.   
Europarådets minoritetsspråkskonvention bygger å andra sida på språkens anknytning till 
urbefolkningar och andra minoriteter som etniska grupper.   
Inom FN finns Ecosoc, det ekonomiska och sociala rådet, som bland annat sysslar med 
främjandet av mänskliga rättigheter. Kopplat till Ecosoc finns det en underkommission som 
enbart sysslar med förebyggande av diskriminering och skydd av minoriteter som nationella 
eller etniska, religiösa och språkliga.   
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Lagstiftning är inte det enda sättet att arbeta på, men det är en oerhört viktig 
grundförutsättning för att förebygga interna konflikter som annars kan sluta med krig, 
inbördeskrig och folkmord. I den bemärkelsen är internationell rätt, med FN som den högsta 
internationella rättsinstansen, ett oerhört stort stöd för politiska lösningar.   
Anf. 35 LARS ÅNGSTRÖM (mp):Herr talman! Ärade ledamöter i kammaren, åhörare och 
protokollsläsare! Det kan ibland kännas lite tröstlöst här framme när det är så få ledamöter i 
kammaren. Men när man samtidigt vet att Julia och tusentals andra följer den här debatten på 
TV känns det mer meningsfullt.   
Jag tänkte ta upp två frågor som handlar om svensk utrikespolitik som utrikesministern inte 
berörde med ett ord.   
Den första är FN:s millenniemål. FN:s millenniemål nr 1 är att halvera den absoluta 
fattigdomen i världen till år 2015. Enligt Världsbanken resulterar ett bistånd på 1 miljard 
dollar i att ytterligare 105 000 människor permanent kan ta sig ur absolut fattigdom. Också 
enligt Världsbankens beräkningar krävs det att de rika länderna i världen fördubblar sitt 
bistånd om FN:s millenniemål nr 1 om att halvera fattigdomen ska kunna uppnås.   
I Sverige har vi minskat vårt bistånd. År 1993 skar vi ned det med 30 %, från 1 % till 0,7 % 
av BNP. Det angavs då väldigt tydligt att den nedskärningen var tillfällig. Biståndet skulle 
återställas så snart ekonomin medgav det, hette det i debatten.   
 
 
 
 
Bilaga 2 / Riksdagens protokoll den 20040217, s. 21-25 
 
10 § Svar på interpellation 2003/04:274 om polishögskola i Rosengård 
Anf. 28 Justitieminister THOMAS BODSTRÖM (s): 
Herr talman! Tobias Billström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra 
den etniska sammansättningen hos Sveriges poliskår. Han har också frågat mig om jag 
instämmer i bedömningen att en fjärde polishögskola bör ligga i Rosengård.   
Sverige är ett mångkulturellt land där olika kulturer och värderingar är representerade. Det är 
viktigt att alla aktörer i samhället, inte minst staten, deltar i arbetet med att förbättra 
förutsättningarna för integration, mångfald och jämställdhet. Det gläder mig därför att Tobias 
Billström delar min uppfattning att endast fler poliser i sig inte löser de svårigheter vårt 
samhälle ställs inför när det gäller att bekämpa kriminalitet. Det är också en fråga om vilka 
poliser vi vill se i framtiden när kraven ökar och uppgifterna blir allt mer mångfasetterade. 
Ska vi nöja oss med att ta in unga män och kvinnor födda i Sverige av svenska föräldrar – och 
som därmed är en ganska homogen grupp – eller ska vi anstränga oss för att polisen ska 
spegla samhället i stort?    
Svaret är naturligtvis givet, men att ta oss dit är svårare. En av svårigheterna kan vara att 
många människor med annan etnisk och kulturell bakgrund än den svenska har flytt från 
länder med diktatur och politiskt förtryck. De kan ha en negativ syn på polisen, vilket minskar 
deras intresse att söka sig till polisväsendet.    
Rikspolisstyrelsen har redan gjort betydelsefulla insatser för att öka andelen personer med 
annan etnisk bakgrund än den svenska vid polisutbildningarna, men vi måste göra mer. 
Regeringen har därför tagit hjälp av förre länspolismästaren i Stockholm Gunno Gunnmo för 
att utreda frågan om etnicitet och jämställdhet inom polisen, med fokus på just rekryteringen. 
Gunno Gunnmo ska bland annat titta närmare på frågan om vilka ytterligare åtgärder som kan 
vidtas inom polisen för att underlätta rekryteringen av personer med utomeuropeisk bakgrund 
eller människor med i övrigt annan etnisk och kulturell bakgrund än svensk. I uppdraget ingår 
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också att se över vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas för att säkerställa att 
arbetsförhållandena lämpar sig för alla arbetstagare oavsett etnisk tillhörighet eller sexuell 
läggning. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen den 31 augusti 2004 med en 
delredovisning den 1 mars 2004.    
När det gäller Tobias Billströms fråga om en polishögskola i Rosengård hänvisar jag till det 
svar jag gav Ulf Sjösten här i riksdagen för några veckor sedan när han ville att en fjärde 
polishögskola skulle placeras i hans hemlän Västra Götaland. Den utbildningstakt vi har i dag 
är tillräcklig för att klara regeringens mål om att utbilda 4 000 poliser under mandatperioden.    
Anf. 29 TOBIAS BILLSTRÖM (m): 
Herr talman! Det finns en stadsdel i Sverige som skiljer sig från samtliga övriga. Det är 
Rosengård i Malmö. I denna stadsdel saknas något fundamentalt, något som vi alla borde 
betrakta som grundläggande, nämligen trygghet och säkerhet.    
Under flera år har våldet och kriminaliteten i Rosengård ökat dramatiskt. Poliser attackeras, 
vakter anfalls, skolor bränns ned, och otryggheten är i dag så stor i Rosengård att människor 
inte kan vara säkra på att någon myndighet kan eller vill komma när någonting sker.   
Låt mig ge några exempel från Sydsvenska Dagbladets rapportering under den gångna hösten 
och vintern.   
Den 3 oktober 2003 blev närpoliserna i Rosengård uppvaktade av ett gäng lokala ungdomar 
som stod och skrek okvädinsord efter dem. En stund senare gick larmet på närpolisstationen. 
Väktare och polis som kom till platsen kunde konstatera att sammanlagt tre fönsterrutor 
krossats på närpolisstationen. Rosengårdsstationen har tidigare utsatts för ett pyromandåd och 
ett liknande inbrott.    
Inte ens brandkår eller ambulanspersonal går i dag säkra i den uppochnedvända värld som 
Rosengård har förvandlats till.   
Den 12 oktober attackerades brandmän på kvällen av ett ungdomsgäng i Rosengård. När 
brandmännen tog plats i brandbilen efter att ha släckt en källarbrand i området träffades deras 
bilruta av en slägga. Släggan kastades av någon i just det ungdomsgäng som hade stått 
utanför.    
Den 14 februari, för tre dagar sedan, tog sig inbrottstjuvar in i polisstationens garage i 
Rosengårds centrum där de grundligt förstörde de båda privatbilar som de tjänstgörande 
poliserna hade parkerat i huset.    
Bilrutorna hade krossats, antagligen med en brandsläckare. Sex kilo brandskum hade sprutats 
in i förarhytterna, och bildäcken hade skurits upp.    
Det rör sig om ett gäng som är ute efter att stationen ska stängas, hävdade vakthavande 
kommissarie Göran Olsson, och så kan det mycket väl bli. Men i stället borde vi se till att 
flytta resurser till Rosengård. Huvudstationen i Malmö borde finnas här, avslutade 
kommissarien.   
Herr talman! Så här ser verkligheten ut i dagens Sverige, i det Sverige där Thomas Bodström 
är justitieminister med det högsta politiska ansvaret för utvecklingen. Vi moderater anser att 
man måste gå till botten med de här problemen. Den misstro som finns bland befolkningen i 
Rosengård måste bekämpas med tydliga medel och metoder.    
Ett uppenbart skäl till att människor inte litar på myndigheter och därför ifrågasätter deras 
förmåga och auktoritet är bristen på etnisk mångfald framför allt i poliskåren. Denna 
utveckling har emellertid inte ägt rum under de senaste åren, utan detta är resultatet av en 
medveten misskötsel av rekryteringsfrågorna. Att avvisa förslaget om en polishögskola i 
Rosengård – ett förslag som dessutom samlat en majoritet av Malmös lokala politiker bakom 
sig – talar sitt tydliga språk.   
I sitt svar instämmer ministern i bedömningen att det måste göras mer för att öka mångfalden 
i den svenska poliskåren. Men konkret levereras här i dag inte mer än löften om fler 
utredningar. Jag vill veta vad ministern konkret tänker göra i frågan.   
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Anf. 30 ALLAN WIDMAN (fp): 
Herr talman! Också Folkpartiet bedömer att det är viktigt med en fjärde polisutbildning i 
landet – egentligen är det kanske inte en polishögskola som vi talar om – för detta är viktigt 
för utbildningspotentialen. Dock vågar jag inte protestera när justitieministern säger att de 
utbildningar som i dag finns räcker för att klara behoven. Det är mycket möjligt att det är så, 
åtminstone när det gäller att klara de behov som regeringen håller sig med.   
Det finns dock också en annan del i detta som handlar om en breddad geografisk rekrytering 
och som tjänar på att polisutbildningarna sprids jämnare över riket. Skåne är en mycket 
befolkningstät del av vårt land. Därför är lokaliseringen av en polisutbildning dit mycket 
naturlig.   
Folkpartiet uppskattar att Tobias Billström och Moderaterna driver uppfattningen att den här 
polisutbildningen ska ligga i Rosengård. Sannolikt underlättar det en etniskt bred rekrytering, 
även om möjligheterna därvidlag inte ska överdrivas. Detta i sin tur är naturligtvis viktigt dels 
för att alla grupper i vårt samhälle ska kunna identifiera sig med polisen, dels för att polisen 
ska bli effektivare, bättre i sitt arbete.   
Rosengård är en speciell stadsdel i Malmö. Det är en sovförort. Generellt kan det också sägas 
att ju fler verksamheter som finner sin väg dit, desto bättre är det för Rosengård. Det behövs 
många tillfällen också för svenskar att besöka den här stadsdelen, och det behövs fler 
verksamheter där som innebär att det finns aktiviteter som är i gång dygnet runt. Det stärker 
den sociala kontrollen och bidrar till en lugnare stadsdel.   
Förslaget om en polisutbildning i Rosengård har också tagits upp av Thomas Bodströms 
partikamrat i Malmö Ilmar Reepalu inom ramen för det numera rätt välkända programmet 
Välfärd för alla. Det är således viktigt att poängtera att det finns ett kommunalt stöd.   
Herr talman! Jag gläder mig, som sagt, åt Moderaternas förslag och vilja att förlägga en 
polisutbildning just till Rosengård. Men för att åstadkomma detta är det också viktigt att 
poängtera att det krävs att fler partier i riksdagen driver det här förslaget. Så här långt, herr 
talman, har enbart Centerpartiet och Folkpartiet ställt sig bakom förslaget. Vi hoppas att 
Tobias Billströms initiativ här också bekräftas av ett nytt ställningstagande från hans parti.   
Anf. 31 LUCIANO ASTUDILLO (s): 
Herr talman! Först och främst vill jag tacka interpellanten Tobias Billström för frågan om en 
eventuell ny polishögskola i Malmö och då i stadsdelen Rosengård. Dock tror jag inte att det i 
första hand skulle vara en lösning på de problem som Tobias så vältaligt beskrev här i 
talarstolen.   
Vidare vill jag tacka justitieministern för svaret.    
Sverige har förändrats. Således måste också polisen förändras. År 2010 kommer vart tredje 
nyfött barn att ha minst en förälder som är född i ett annat land. Etnisk och språklig mångfald 
är redan i dag en självklar del av Sverige. Svensk polis måste vara alla svenskars polis – såväl 
infödda svenskars som invandrade svenskars.   
Som jag ser saken är det viktigt att ta fram hur betydelsefullt det är att polisen som institution 
speglar dagens befolkning – egentligen, tror jag, av ett enda skäl. Jag tänker då på den 
demokratiska legitimiteten. Upplevs polisen som sluten för vissa grupper, exempelvis för 
kvinnor och invandrare, kommer nog trovärdigheten för denna institution att minska. 
Paralleller kan dras till politiken där man kan se tydliga tendenser till att förtroendet 
successivt minskar också för oss politiker om det är få beslutsfattare med invandrarbakgrund. 
Därmed väljer många människor att vända politiken ryggen.   
Man kan inte bara tala om integration och mångfald samtidigt som det både medvetet och 
omedvetet finns hinder för att vi ska lyckas med mångfalden och integrationen.   
Herr talman! Tobias Billströms idé är egentligen inte helt ny. Redan när den tredje 
polishögskolan planerades skrev Malmö stads kommunstyrelse i sitt yttrande att man gärna 
såg att skolan placerades i Malmö.    
I programmet Välfärd för alla, vilket Allan Widman nämnde om, lyfts frågan återigen fram. 
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Det spelar ingen roll vem det var som först tog upp frågan. En spännande tanke är det i varje 
fall.   
Samtidigt vill jag varna för en del förenklingar. Det är inte alldeles självklart att en bra 
placering av en polishögskola skulle medföra det som Billström efterfrågar i sin interpellation, 
nämligen en polis som speglar befolkningen. Detta är en svår uppgift, och mycket har redan 
gjorts. I flera delar av Sverige jobbar man redan aktivt för att öka intresset för polisyrket 
bland ungdomar med invandrarbakgrund.   
Bland annat i Malmö finns det en speciell gymnasieutbildning som ska öka intresset för 
uniformsyrkena i stort. Speciella rekryteringsprojekt har startats i flera delar av landet, till 
exempel i Örebro. Polishögskolan har, precis som ministern beskriver, satt upp tydliga mål för 
hur kåren på sikt ska spegla den totala befolkningen. Polishögskolan har därefter under flera 
år genomfört riktade marknadsföringsinsatser. Man har alltså inte varit passiv. Trots det 
lyckas polishögskolan inte locka så många invandrare som man hoppats. Bara 4 av 100 
sökande till förra vårens antagning hade utomeuropeiska rötter, för att ta ett exempel. Detta är 
inte bra.   
Herr talman! Hittills gjorda insatser har alltså inte gett önskat resultat. Jag ser fram emot den 
utredning som tillsatts på området, för jag tror att detta brådskar. Själv tror jag att alltmer 
tyder på att problemet är strukturellt och att det således krävs mer radikala åtgärder. Till 
exempel anser jag att det är orimligt att det redan från början krävs att man ska ha körkort – 
alltså i samband med att man söker in på högskolan.   
Vidare skulle vi kunna ta upp en diskussion om det rimliga i att kanske premiera dem som har 
flerspråkskompetens när de söker in – detta till och med som en kompensation för bristande 
kunskaper i svenska.    
Jag undrar hur ministern ser på dessa frågor.   
Anf. 32 Justitieminister THOMAS BODSTRÖM (s): 
Herr talman! När det gäller detta med en fjärde polishögskola är det ytterst RPS som fattar 
beslut om behovet av en sådan men därmed inte sagt att inte regeringen också har en del i det 
arbetet. Det vill jag visst säga. Det är klart att vi också är inblandade i en sådan här process.   
Nu är det ju så att vi har öppnat en polishögskola år 2000 och en år 2001. De som började då 
har alldeles nyligen gått ut, så om RPS anser att man först något behöver utvärdera detta har 
jag ingen annan uppfattning. Men jag vill heller inte på något sätt säga att det ska vara bra 
med just tre polisutbildningar.   
Jag tror också att det skulle vara utmärkt att förlägga en polisutbildning till Skåne, liksom jag 
tror att det skulle vara utmärkt att förlägga den till Västra Götaland, som jag sade vid förra 
tillfället. Det finns flera platser som kan vara lämpliga.   
Men för närvarande har jag, som sagt, ingen anledning att gå emot Rikspolisstyrelsen vad 
gäller uppfattningen om detta, utan man kan nog vänta lite med tanke på att vi ändå på kort tid 
har gått från en till tre utbildningar. Frågan lär naturligtvis bli aktuell igen.   
När det gäller representationen av personer med utländsk bakgrund inom polisen är det bara 
att konstatera att det inte ser ut på det sätt som vi skulle önska. Det innebär inte att man inte 
har gjort saker från polisens sida. Det har man gjort – både från RPS och från polisen i 
Skåne.   
För att nämna några saker kan jag säga att Polismyndigheten i Skåne län arbetat aktivt med 
integrationsfrågor och samarbetat med gymnasieskolan. En framtidsgrupp har bildats med 
rekryteringsansvariga och yngre poliser som hållit öppet hus på ett antal stationer i 
invandrartäta områden runtom i Skåne. Besök hos komvux är ytterligare en sak. I lokala 
tidningsannonser söker polisen uttryckligen personer med annan etnisk bakgrund.   
Enligt Skånepolisen har sökande allt större svårigheter med provet i svenska. För att höja 
invandrarungdomarnas kunskaper i svenska och därmed underlätta inträdet till 
polisutbildningen förhandlar myndigheterna för närvarande med olika utbildningsföretag om 
dels yrkesförberedande utbildning för invandrare, dels kurser i svenska. Man har också satsat 
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på att öka personalens kunskaper om etnisk och kulturell mångfald genom att låta personalen 
gå en tio poängs högskoleutbildning om internationell migration och internationella 
relationer.   
Vi har gjort mycket, men jag håller helt med om att man inte kan vara nöjd med resultatet.   
Jag håller också med om att även om huvudansvaret ligger lokalt, och ska göra det, för hur 
man ska förhålla sig just på den aktuella platsen därför att man vet det bäst själv, är det viktigt 
att vi också gör vad vi kan. Det var också det som var bakgrunden till Gunno Gunnmos 
förslag.   
På papperet kan det se ganska bra ut när man talar om personer med invandrarbakgrund – det 
är en ganska stor procent – men det är inte representativt för hur det ser ut i Sverige. Det kan 
man se vid varje examination vid polisutbildningen, som jag själv brukar ta del av.   
Det är bara att medge att detta är ett problem. Det är just av den anledningen som vi försöker 
få fram konkreta förslag från Gunno Gunnmo. Jag tror också, precis som sägs här, att man 
kanske ska vara beredd på en del okonventionella lösningar om man verkligen vill lösa det 
här problemet. Detta är ett djupt strukturellt problem. Då måste man ha en vidsynt syn på det 
här och vara öppen för olika idéer. Det kommer jag att fortsätta att försöka att vara och arbeta 
hårt för att det ska bli en förändring.   
Anf. 33 TOBIAS BILLSTRÖM (m): 
Herr talman! Så kommer det utredningar, säger justitieministern. Men varför har de inte 
kommit tidigare? Vad är egentligen regeringens ambitionsnivå? Det här är inte ett problem 
som uppstod i går. Att utbilda polisaspiranter, som justitieministern talar om, ger väl inte 
automatiskt fler poliser i tjänst. Nettoutfallet förra året var 29 poliser totalt. Justitieministern 
räknade inte med sjukskrivningar och pensionsavgångar i sin kalkyl. Aldrig så höga 
ambitioner hjälper inte om det inte finns möjlighet att anställa. Nu vet vi både från en 
interpellation tidigare i dag och från andra diskussioner att Rikspolisstyrelsen aviserar ett 
underskott uppgående till 3 miljarder kronor år 2006. Om Försvarsberedningens utredning 
verkligen kommer att visa att vi har 3 miljarder kronor över, som statsministern hävdat här i 
kammaren, och om dessa pengar mot förmodan inte är intecknade sedan länge i ingångna 
avtal på annat håll, återstår ändå djupa problem därför att resten av rättsväsendet uppvisar 
stora ihåligheter.   
Från moderat sida menar vi att reformen av polisutbildningen är det viktigaste och främsta 
instrumentet för att åstadkomma förbättringar. Vi behöver mycket mer av ledarskap och 
mycket mindre av den felaktiga politiska styrning som nu präglar polisorganisationen i 
Sverige.   
Justitieministern tror att människor med annan kulturell bakgrund kan tänkas ha en negativ 
syn på polisarbetet. Men vi moderater tror att de trösklar som regeringen struntat i att åtgärda 
under så lång tid väger väsentligt mycket tyngre.    
Diskussionen om en fjärde polishögskola förlagd till Rosengård i nära samarbete med lokala 
skolor och myndigheter har en given plats i det här sammanhanget. Det vore välkommet om 
vi kunde diskutera det här. Ministern väljer att på fyra rader i sitt svar till mig avvisa den här 
tankegången. I talarstolen har justitieministern plötsligt ändrat sig och säger: Ja, jag kan visst 
tänka mig en placering både här och där. Nyss hette det att vi hade ett behov som redan var 
täckt.   
Hur ska justitieministern ha det? Har vi ett underskott, eller har vi inte ett underskott? Är det 
bra att förlägga en polishögskola någonstans i Skåne, i Rosengård eller i Västra Götaland, 
eller är det det inte? Den uppräkning av problemen som ministern har gjort i svaret till mig 
och som han fortsätter med i talarstolen kan vem som helst göra. Frågan är vilken vision 
ministern har för att lösa frågan om ledarskap.   
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Anf. 34 ALLAN WIDMAN (fp): 
Herr talman! Alldeles kort: Justitieministern säger att innan man startar en fjärde skola måste 
man kanske utvärdera nummer två och nummer tre. Det är väl uppenbart så att nummer tre 
måste ha startats utan att man har gjort någon utvärdering. Därför kanske man inte bör se den 
bristande utvärderingen som ett alltför stort hinder för att åstadkomma nummer fyra, om 
justitieministern kan följa min logik.   
Jag tar intryck av den redovisning av åtgärder som justitieministern gjorde här. Det är 
uppenbart att man arbetar på bred front och med olika verktyg på en och samma gång. Jag har 
också tacksamt noterat att man inte omedelbart avfärdar tanken på fler polisutbildningar och 
på andra ställen i landet.   
Jag hade förmånen att tjänstgöra i Statsrådsberedningen 1993 och 1994. Frågan om en bredare 
etnicitet inom den svenska poliskåren var väldigt aktuell också då. Det smärtar mig lite att 
behöva konstatera att vi tio år senare inte har kommit så väldigt långt, som ministern själv 
konstaterade.   
Jag vill bara som ett komplement till den lista av åtgärder som ministern själv redovisade i 
talarstolen säga att det säkert inte hade skadat med en större politisk beslutsamhet också på 
den här punkten, om regeringen hade kunnat finna det möjligt att investera ytterligare politisk 
body i frågan.   
 
 
 
Bilaga 3 / DN / Dagens Huvudledare 23 april 2004  
 
Integrationens moment 22 
 
Turerna har varit många. Men i går presenterade regeringen direktiv för en ny 
integrationsutredning. Uppdraget är lika svårt som viktigt.  
Integration är vår tids ödesfråga. Vi kan i värsta fall vara på väg mot ett nytt sorts 
klassamhälle, där en etnisk svensk elit styr över en underklass med stor överrepresentation av 
människor med annan kulturell bakgrund. Eller i bästa fall ett någorlunda anständigt samhälle. 
Förvisso inte utan konflikter och spänningar, men präglat av pluralism och lika möjligheter 
för alla individer oberoende av klass, kön och etnicitet. ������ 
 
Ett paradoxalt problem är att det finns ett moment 22 inbyggt i själva integrationsdebatten. 
Målsättningen är klar: både i stat och i det civila samhället ska medborgarna bemötas som 
individer och inte som representanter för kollektiv. Men för att komma dit måste vi diskutera 
och analysera ett befintligt samhälle där olika kulturella egenskaper påverkar individers 
maktresurser. ������ 
 
Själva begreppet "integration" förutsätter att det finns minst två olika grupper som ska föras 
samman. Ytterligheterna är lätta att definiera: å ena sidan en infödd vars förfäder klafsat 
omkring i Sveriges medeltida mylla, å andra sidan en invandrare som för första gången sätter 
sin fot i nationalstaten Sverige. Men däremellan finns ett stort register. Att kategorisera detta i 
termer av "invandrare" och "svenskar" ser mer ut som en del av problemet än som lösningen.������ 
 
Begreppsparet "invandrare- svensk" är lika inkongruent som "kungen och Silvia". Motsatsen 
till "svensk" är juridiskt sett "utländsk", som i det tänkta 
exemplet: "den svenske författaren Theodor Kallifatides träffade sin utländska kollega Tove 
Jansson". Och motsatsen till "invandrare" är "infödd" som i den (lika hypotetiska)  
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nyhetsnotisen:  "Vid ett lägenhetsbråk dödade en 48-årig infödd en 53-årig infödd med en tom 
spritflaska som tillhygge. . ."  
 
������Det rör sig om mer än en seminarieövning i semantik. I stort sett alla strategier för att skapa 
ökad integration kan i värsta fall förstärka de kollektiva identiteterna i samhället. ������ 
 
Kvotering och mångfaldsplaner bygger på att medborgarna sorteras utifrån något slags 
kulturella aspekter. Och hur problematisk jämställdheten än är så är kvotering baserad på kön 
en söndagsutflykt i jämförelse med etnisk särbehandling. ������ 
 
Om vi inte ska öppna för ett godtycke baserat på arbetsgivares och lokala myndigheters 
definitioner måste SCB göra en tydlig sortering av medborgarna i folkräkningarna. Ska dessa 
bygga på graden av historisk anknytning till Sverige, religiös tillhörighet eller hudfärg? Vad 
man än väljer är risken stor att man befäster det utanförskap man vill avskaffa. ������ 
 
Det betyder inte att den motsatta strategin, det vill säga tuffa krav på assimilering, skulle vara 
effektivare. Särskild lagstiftning riktad mot invandrargrupper - till exempel språktest och 
slöjförbud - är antingen svåra att förverkliga eller riskerar att kränka den öppenhet och 
tolerans som är kännetecknande för ett liberalt samhälle. De individer som drabbas upplever 
att majoritetssamhället inte accepterar dem och förskansar sig än mer bakom sin etniska 
identitet. ������ 
 
Är då lösningen att inte göra någonting? Knappast. Vardagsrasism, segregation och 
diskriminering på arbetsmarknaden visar att vi varken kan lämna staten eller det civila 
samhället åt sig självt. Snarare krävs det att vi använder oss av alla de resurser som står till 
buds: förnuft, forskning, historiska erfarenheter och en ödmjuk inställning till frågans 
komplexitet. Vi behöver en pragmatisk politik för att integrera alla medborgare utan att 
cementera gruppidentiteter som skapar grogrund för konflikt och rasism. ������ 
 
Det är en lika viktig som svår uppgift. I går presenterade regeringen direktiv för en ny 
utredning om makt, integration och strukturell diskriminering som ska ledas av 
sociologiprofessorn Masoud Kamali. Efter diverse konflikter om uppdragets uppläggning 
avlöser den därmed en tidigare integrationspolitisk utredning. ������ 
 
Ibland brukar det hävdas att det omfattande svenska utredningsväsendet är en byråkratisk 
metod för att begrava besvärliga frågor. Men det är i lika hög grad ett demokratiskt samhälles 
verktyg för att hitta lösningar på svåra frågor. ������ 
 
Den nya integrationsutredningen får varken bli en akademisk pappersexercis eller ett politiskt 
beställningsjobb. Den måste både ge oss en klar bild av det samhälle vi lever i och anvisa de 
förändringar som är nödvändiga.  
 
 
Bilaga 4- DN, Dagens Huvudledare, den 29 maj 2004 
 
Från Topeka till Uppsala 
 
För femtio år sedan avgjordes ett historiskt medborgarrättsmål i USA:s högsta domstol. När 
en liknande fråga nu kommer upp i Uppsala tingsrätt är dock omständigheterna annorlunda.  
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För drygt femtio år sedan, den 17 maj 1954, fattades ett historiskt avgörande beslut i USA:s 
högsta domstol, "Brown vs Board of Education". ������ 
 
Då upphävdes den apart-heidliknande politik som gick under mottot "separate but equal" och 
förvisade svarta till såväl egna skolor som egna platser på bussen. Tretton föräldrar i Topeka, 
Kansas, stämde stadens skolstyrelse därför att deras barn vägrats plats i den lokala skolan. ������ 
 
Det blev inledningen på den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Ett år senare ledde Martin 
Luther King en bojkott mot bussegregeringen i Montgomery, Alabama. Rörelsen växte med 
orkanartad styrka under 50- och början av 60-talet: protester, demonstrationer, passivt 
motstånd och de berömda "freedom rides" till amerikanska Södern. ������ 
 
Medborgarrättsrörelsens kamp mot segregering väckte grundläggande frågor om rättvisa och 
jämlikhet som fortfarande är med oss i dag. Hur bekämpar man rasism och fördomar? Vilket 
moraliskt ansvar har ett samhälle för att kompensera historiska orättvisor? Vad krävs för att 
man ska kunna säga att alla medborgare har lika möjligheter i ett samhälle? ������ 
 
Men även om medborgarrättsrörelsens retorik är lika inspirerande i dag som för 50 år sedan är 
det oklart hur långt vi kan använda den som verktyg i dagens diskussioner om diskriminering 
och rättvisa. I den inflammerade debatten om kvotering och positiv särbehandling har Martin 
Luther King åberopats av såväl anhängare som motstån-dare till åtgärder som ger fördelar och 
förturer till olika minoriteter och diskriminerade grupper.������ 
 
Å ena sidan kan man hävda att kampen för de svartas integration i USA tydligt visar att 
avskaffande av formella hinder inte räcker; det krävs andra aktiva åtgärder för att motverka 
rasism och social stigmatisering. Å andra sidan kan man peka på att afroamerikanernas 
situation i USA är unik med deras blodiga och mörka bakgrund i det transatlantiska slaveriet. ������ 
 
För svenskt vidkommande har frågan ställts på sin spets genom att Uppsala universitet i 
höstas valde att kvotera in 30 studenter med invandrarbakgrund (båda föräldrarna födda 
utomlands) på juristutbildningen. I en intressant turnering av frågan har en student vars 
föräldrar inte är födda utomlands stämt Uppsala universitet för etnisk diskriminering. Hon 
hade högre betyg än den positivt särbehandlade gruppen och skulle med stor sannolikhet ha 
kommit in på juristlinjen om inte kvotering förekommit.  
 
������Inför den kommande rättsprocessen har justitiekanslern yttrat sig i egenskap av företrädare för 
universitetet och svenska staten. Trots att både utbildningsminister Thomas Östros och 
diskrimineringsombudsmannen har kritiserat Uppsala universitet försvarar JK kvoteringen 
med hänvisning till att etnisk mångfald är ett överordnat mål i förhållande till 
diskrimineringen av studenten i fråga. ������ 
 
Vem är det som i dag representerar arvet från den amerikanska medborgarrättsrörelsen: 
Uppsala universitet som vill skapa mångfald eller studenten som har diskriminerats? ������ 
 
Frågan är obesvarbar. Det går inte att jämföra den djupt historiskt rotade segregationen i USA 
med den mer subtila diskriminering som drabbar invandrare i Sverige. Många med 
invandrarbakgrund inom universitetssystemet är direkt avvisande till alla kvoteringsidéer. 
Med rätta kräver de att diskrimineringen ska mins-ka, inte öka - för alla. ������ 
 
Dessutom är rättvisetänkandet i just det här fallet missriktat. Stiftelsen Centrum för rättvisa 
har visat att studenter med båda föräldrarna födda utomlands inte är en missgynnad grupp på 
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juristutbildningen i Uppsala. De är snarare överrepresenterade i förhållande till sin andel av 
befolkningen. Både principiellt och empiriskt är slutsatsen given: Uppsala universitet måste 
upphöra med etnisk kvotering. ������Men även motståndarna till positiv särbehandling bör vara 
sparsamma med rättvisepatoset. Uppsala universitets grundläggande strävan att öka 
mångfalden är inte missriktad. Att med olika åtgärder - rekrytering, förberedelseprogram - 
arbeta för att sammansättningen av studentkåren på universitet och högskolor ska spegla 
befolkningen är ytterst angeläget. Både ur individens perspektiv i form av lika möjligheter 
och ur samhällets i form av ökad legitimitet för dess bärande institutioner. 
 
 
 
 
 
Bilaga 5- Aftonbladet, Ledare, den 7 maj 2004 
 
Hur europeisk är du på en skala? 
 
Grattis, medborgare. Tillsammans har vi nu levt en hel vecka i det nya Europa. Känns det 
upplyftande? Ingen skillnad? 
 
Säkert inte. Den stora vinsten med utvidgningen är än så länge i första hand politisk. Europa 
har gjort ett vägval och EU är inte längre en exklusiv rikemansklubb. Som den norska 
socialantropologen Thomas Hylland Eriksen nyligen konstaterade är det numera precis 
tvärtom. Det är de rika länderna, Norge, Island, Schweiz och Lichtenstein, som har valt att stå 
utanför. Och det, skrev Hylland Eriksen nyligen i Sydsvenska Dagbladet, kan ”ingen 
siffermagi i världen ändra på”. 
 
Kanske något att tänka på för Peter Eriksson, Lars Ohly och de andra i de partier som vill att 
Sverige lämnar unionen. Vill de verkligen att Sverige ska gå med i en rikemansklubb? 
 
I veckan var jag på ett lite förvirrat men stundtals intressant seminarium om ”europeisk 
identitet”. Tre meriterade forskare, Sverker Sörlin, Nicolaus Rockberger och Romuald J. 
Misiunas, talade i nära två timmar om något som alla tre var överens om inte gick att definiera. 
 
Europeisk identitet går inte att basera på geografi, för ingen vet exakt var Europa börjar och 
slutar. (Kontinentens geografiska centrum sägs ligga någonstans norr om Vilnius, vilket 
antyder att geografin i vilket fall inte är den förväntade.) 
 
Lika lite kan en gemensam europeisk identitet bygga på etnicitet, religion eller gemensam 
kultur. Under årtusenden har Europa, genom migration, resor och handel, färgats av en hel 
världs traditioner och vetenskap. Och under de senaste åren har invandringen gjort Europa 
mångkulturellt. En strategi som bygger på att mitt i denna mosaik försöka konstruera ett 
europeiskt VI och ett främmande DOM, är dömd att misslyckas. 
 
Det blir lite som att fråga: Hur europeisk är du på en skala? Vad svarar man på det? Sju? 
 
Sverker Sörlins poäng var att det ändå behövs en identitet, ett demos, för att EU ska fortsätta 
utvecklas. Men en sådan identitet kan varken vara geografisk, kulturell eller religiös. Däremot 
kan – och bör – den vara politisk. 
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Just nu håller två sorters fundamentalism på att växa fram, påpekade Sörlin. En västlig 
fundamentalism, representerad av den neokonservativa kristna högern i USA, numera 
tongivande även i Vita huset. 
 
För dem som fortfarande tvivlar på den saken rekommenderar jag en läsning av det öppna 
brev som ett 50-tal amerikanska före detta diplomater skrev i tisdags den här veckan. 
Diplomaterna är grymt kritiska mot USA:s Mellanösternpolitik och bristen på respekt för 
mänskliga rättigheter i kampen mot terrorismen. Jimmy Carters tidigare rådgivare Zbigniew 
Brzezinski är inne på samma linje i sin nya bok ”The Choice”. Bush har försatt USA och 
resten av världen i ett farligt läge genom att följa den neokonservativa strategin och okritiskt 
stödja Ariel Sharon. 
 
Den andra fundamentalismen, enligt Sörlin, består av löst sammanfogade muslimska 
fundamentalistiska nätverk. Europas uppgift, och här delar jag tveklöst Sörlins uppfattning, 
bör bli att skapa en motkraft till fundamentalismen. En identitet som bygger på öppenhet, 
demokrati och tolerans. Men också på ökad handlingsberedskap, och en samordnad 
utrikespolitik som söker samarbete med Nordafrika, Ryssland och andra grannstater. 
 
En inkluderande europeisk identitet. Inte exkluderande. Publicerad: 2004-02-01  
 
 
 
Bilaga 6.  Aftonbladet, Ledare den 5 juni 2004 
 
På väg in i vårt klassamhälle 
 
5 juni 2004. I dagarna tar en ny årskull gymnasister studenten. Enligt Högskoleverkets 
årsrapport, som presenterades tidigare i veckan, kommer knappt hälften av dem att söka sig 
vidare till universitet och högskolor. En hygglig siffra, som måste bli högre om Sverige ska 
klara av framtidens utmaningar. 
 
Högskoleverkets siffror visar också att den sociala snedrekryteringen har minskat något. För 
tio år sedan var andelen studenter med arbetarbakgrund 17 procent. I dag är det 23 procent. 
 
Skillnaderna består. På ytan en ljus bild av utvecklingen. Studerar man siffrorna närmare ser 
man dock att de sociala skillnaderna består. Ungdomar från över- och medelklassen utbildar 
sig till läkare, jurister, ekonomer och ingenjörer. Barn från arbetarhem söker i första hand 
kortare högskoleutbildningar inom vård- och omsorgssektorerna. 
 
På samma sätt lyser klasstillhörigheten igenom i valet av studieort. De prestigefyllda 
universiteten i Lund och Uppsala fylls av akademikerbarn. På nya universitet och regionala 
högskolor är den sociala rekryteringen jämnare. 
 
Även bland de studenter som har en annan etnisk bakgrund än svensk spelar klass in som en 
viktig faktor. En ung man eller kvinna från Iran med föräldrar som är tandläkare har större 
benägenhet att läsa vidare än den som kommer från Turkiet och har föräldrar som jobbar som 
städare. Så skrivs det svenska klassamhället fram, svart på vitt. Tre slutsatser: 
 
Det går att dra tre tydliga slutsatser av statistiken. För det första: regeringens satsning under 
1990-talet på nya former för högre utbildning har trots allt gett resultat. Nya grupper har sökt 
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sig till högskolan när utbildningarna har kommit geografiskt och socioekonomiskt närmare. 
För det andra: det finns en ingrodd konservatism på de äldre universiteten och de mer 
statustyngda utbildningarna. Det kulturella och sociala glappet mellan dem där uppe och dem 
där nere bibehålls genom ett finmaskigt nät av sociala och kulturella symboler. Oviljan att 
bryta med traditionerna stänger ute många från hem utan akademikerbakgrund. Möjligen är 
det till och med en medveten strategi. De som redan tagit sig in i systemen tjänar på att 
känslan av upphöjd exklusivitet bibehålls. Arbetet måste fortsätta 
 
För det tredje: arbetet för en jämnare social rekrytering till högre utbildning måste fortsätta. 
Högskoleverkets rapport lyfter fram några positiva drag i utvecklingen. Men många upplever 
ändå att den sociala mobilitet, den känsla av att allt är möjligt, som präglade 1950- och 1960-
talen, inte längre finns kvar. Samhället har låst fast klasstrukturerna. 
 
Det är inte en acceptabel utveckling. 
 
 
 
Bilaga 7 - Aftonbladet Ledare, den 29 Juni 2004 
 
Vi och dom-sjukan slår till 
 
Nu är det tydligen dags att räkna skallar igen. Inte vilka skallar som helst, utan (svart) skallar. 
I höst ska Brottsförebyggande rådet, Brå, presentera en rapport om invandrares och deras 
barns brottslighet. Min pappa föddes i Danmark. Jag bär alltså på en av de skallar som ska 
räknas.��� 
Men det är inte såna som jag som kommer att drabbas av statistiken. Den senaste (och hittills 
enda) undersökningen av brottsligheten bland invandrare presenterades 1996. Den visade att 
invandrare, som då utgjorde 10 procent av befolkningen, begick 16 procent av alla anmälda 
brott i Sverige 1993. Främlingsfientliga krafter gnuggade händerna: Vad var det vi sa! 
Invandrare begår många fler brott än svenskar!���  
 
Saker som kunde komplicera bilden av invandraren som en brottsling höll de naturligtvis tyst 
om. Som att hälften av brotten som begicks av invandrare begicks av nordbor, alltså folk från 
Finland, Norge och Danmark. Som att det, enligt Brås definition, finns över en miljon 
invandrare i Sverige men bara några hundra grova brottslingar. De allra flesta svenskar, 
oavsett etnicitet, följer lagen. Det sägs att statistiken över invandrares brottslighet ska krossa 
myter – när den i själva verket bygger upp dem. Bara genom att undersöka sambandet mellan 
brottslighet och etnicitet säger man att det skulle kunna finnas ett samband. Socioekonomiska 
förklaringar, alltså klassbakgrund och andra mer eller mindre lyckliga livs omständigheter 
som alltid får förklara ”svenskars” kriminalitet, anses i ”invandrarnas” fall inte relevanta. Så 
skapas ett vi och ett dom. Vi (svenskarna) undersöker deras (invandrarnas) brottslighet. 
Gränsen mellan majoriteten och minoriteten ritas på nytt och blir glasklar.���  ��� 
 
Vad blir nästa steg? Att undersöka om långa begår fler brott än korta? Tjocka fler än taniga? 
Hjulbenta fler än kobenta? Det torde i ärlighetens namn vara lika relevant för brottsstatistiken 
som vilket land min pappa eller jag är född i.���Statistik är siffror, svarta på vita papper. Statistik 
presenterar ofta förföriskt enkla svar på svåra frågor. Statistik kan man läsa som fan läser 
bibeln. Därför ska man vara försiktig med vad man mäter och hur man gör det. Att undersöka 
brottslighetens samband med etnicitet inbjuder till en fördomsfull debatt om ”svenskars” 
och ”invandrares” brottslighet. Att däremot undersöka brottslighet i förhållande till 
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människors livs omständigheter tvingar fram ett samtal om samhällets ansvar för 
kriminaliteten och om hur den ska stoppas.���  ���Brottslighet växer ur social oro – ur fattigdom 
och maktlöshet. Om brottsligheten är högre i socialt utsatta, invandrartäta 
miljonprogramsområden än välmående, helsvenska villaförorter beror det på ett samhälle som 
bjuder in vissa och stänger ute andra. Inte på enskilda individers etnicitet. Den som inte inser 
det har drabbats av den hopplösa ”vi och dom”-sjukan, till glädje för rasisterna. 
 
 
Bilaga 8. Kodschema 
 
Vv  se nästa sida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


