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Abstract 
 

Sverige är idag en stat som officiellt fokuserar på nationell likhet igen, efter att i en 

mellanperiod varit tydligt multikulturell och sett det som naturligt med olika sorters nationella 

identiteter. Denna nya gemensamma nationella identitet behöver dock inte vara densamma 

som förr, den får gärna återskapas för att passa allt fler. Den ökade migrationen och EUs 

öppna gränser förändrar arbetsmarknaden. Nya sätt att organisera företag och arbete 

tillsammans med försämrad medlemsrekrytering har försvagat LOs traditionella maktposition. 

En ny kategori av arbetskraft har etablerats som saknar den starkare ställning som tidigare var 

fallet. Som underlag är samtliga bloggtexter från LO-bloggen under sex månader. LO-bloggen 

skrivs mestadels av ombudsmän och utredare på LO. Uppsatsen undersöker hur skribenterna 

av LO-bloggen i denna situation förhåller sig till det etniska perspektivet. Hur de använder 

och uppmärksammar detta och andra besläktade begrepp. Uppsatsen gör även en analys av 

vilka motiv och andra interna och externa orsaker som medvetet och omedvetet styrt och 

påverkat skribenterna. Metoden för analysen är genomgående hermeneutisk. LO-bloggen 

saknar ett etniskt perspektiv, där betonas däremot ojämlikhet samt internationella samt 

svenska rättigheter. Uppsatsen hävdar att LO-bloggens skribenter antingen styrs av ett 

konkurrensperspektiv, man vill skydda sig själva och medlemmarna eller så vill man försvara 

universella värden och en likvärdig behandling. Detta skulle också kunna handla om att man 

särskilt vill betona kulturell likhet och uppsatsen jämför detta med en möjlig ny gemensam 

nationell identitet, där vissa utvalda rättigheter skapar nationell gemenskap och stolthet. 

Skribenternas motiv kan även innehålla eller kompletteras av sådant som strukturell 

diskriminering eller att skribenterna av olika anledningar väljer att styra hur de framställs. 

Sweden is today a country which officially focuses on national equality, after being clearly 

multicultural and considered it natural with different kinds of national identities. This new 

common national identity need not be the same as before, and can be recreated to fit a vast 

majority. Increased migration and the EU's open borders are changing the labour market. New 

ways of organizing business and work together with decreased recruitment of members has 

weakened the LO's traditional position of power. A new category of labour, mostly migrants 

and minorities, has been established that lack the stronger position as was previously the case. 

The thesis is based on all the texts from LO blog for six months. LO blog is mostly written by 

ombudsmen and researchers at the LO. The essay examines how the writers of the LO blog in 

this situation relates to the ethnic perspective. How they use and pay attention to this and 

other related concepts. The thesis also makes an analysis of the motives and other internal and 

external factors that consciously and unconsciously influenced. The method for analysis is 

consistently hermeneutic. LO blog lacks an ethnic perspective, it emphasizes the fact of 

inequality as well as international and Swedish rights. The essay argues that the LO blog 

writers are motivated either by a competition perspective, they want to protect themselves and 

the members, or they want to defend the universal values of equal treatment. This could also 

be that they particularly want to stress the cultural similarities and the paper compares this 

with a possible new common national identity, where some selected rights creates national 

community and pride. The motives may also contain or be accompanied by such as structural 

discrimination, or that the writers for various reasons choose to control how they are 

portrayed.  
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Inledning 
 

Hela Europa står inför ett stort asyltryck. Sverige har till skillnad från vissa andra europeiska 

länder valt att ta emot historiskt sett många invandrare. Öppenhet är det offentliga mantrat i 

dessa frågor, samtidigt som högerpopulismen, tillsammans med ett motstånd mot stor 

invandring, växer sig starkare. 

Sverige är idag samtidigt en stat som officiellt fokuserar på nationell likhet igen, efter att i en 

mellanperiod varit tydligt multikulturell och sett det som naturligt med olika sorters nationella 

identiteter. Denna nya gemensamma nationella identitet behöver dock inte vara densamma 

som förr, den får gärna återskapas för att passa allt fler, det är den officiella strategin. 

Den ökade migrationen och EUs öppna gränser förändrar arbetsmarknaden och 

arbetarklassen. En ny kategori av arbetskraft har ökat i omfattning, oftast migranter och 

minoriteter med svagare arbetskraftsposition. Tillsammans med nya sätt att organisera företag 

och arbete så har LOs traditionella maktposition försvagats.  

Uppsatsen undersöker ett LO som sent 1800-tal valde en nationalistisk väg men som idag inte 

verkar medveten om sin egen historia. Andra historier verkar dominera. Historier som inte är 

nationella utan mer handlar om rättigheter och internationell solidaritet. Uppsatsen fokuserar 

på själva kärnan i denna fråga; hur man behandlar etnicitet, ett begrepp som både konkurrerar 

och kompletterar arbetarklassens traditionella sätt stratifiera och gruppera; klass.  

För att göra undersökningen valid valdes ett organ som var officiellt, inget undantag eller 

utmanare. Det blev LO-bloggen, som skrivs mestadels av ombudsmän och utredare på LO. 

Detta ger olika personliga röster och en viss mångfald av tankar. Etnicitet är inte är ett 

populärt ämne i LO-bloggen. Det är tydligt att man undviker det.  

Slutsatsen formuleras framförallt i två möjliga motiv; ett konkurrerande och det andra som ett 

försvar av de universella värdena. Kan det vara så att man väljer bort etnicitet för att försvara 

sig själva eller medlemmarna, eller kan det vara så att man väljer bort etnicitet för att man vill 

försvara de universella värdena och kanske också vill bana väg före en ny gemensam nationell 

identitet? Andra möjliga lösningar som strukturell diskriminering eller en vilja från 

skribenterna att framstå på ett visst sätt ventileras också. 

Med förhoppning om nöjsam läsning. 
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Syfte och frågeställning 
 

Denna uppsats syftar till att ge mer kunskap till hur LO och dess medlemmar hanterar en 

situation där man upplever minskad makt och har svårt att rekrytera medlemmar samtidigt 

som svensk arbetskraft och arbetarklass snabbt förändras och internationaliseras genom 

migration och nya arbetsförhållanden med inslag av sådant som svarta löner och påtvingat 

egenföretagande.  

En ny kategori av arbetarklass, främst bestående av migranter och minoriteter, har vuxit fram 

som saknar den position på arbetsmarknaden som (traditionell) svensk arbetarklass med 

kollektivavtal anses ha 

Uppsatsen ska ge kunskap om hur man resonerar kring dessa olika utmaningar och de interna 

och externa processer och strukturer som kan tänkas styra deras val av agerande. 

Det som skapade ett framgångsrikt LO var en tydlig nationell strategi. Med entydig nationell 

och etnisk identitet. Högerpopulismen har växt sig starkare de senaste åren samtidigt med en 

konflikt om invandringspolitik och mångkulturalism i Sverige, högerpopulister som antar 

ståndpunkter som påminner om en äldre socialdemokrati. Allt detta sker i en historisk ram av 

att Sverige gått från att vara en stat som tydligt utgick från kulturell nationell likhet till det 

motsatta och sedan till att nyligen återigen se en enad nationell identitet som mål.   

Uppsatsens frågeställning begränsas i denna uppsats till hur LO-bloggens skribenter hanterar 

en aspekt - etnicitet - av ovanstående, i sin blogg. Jag delar upp denna fråga i två delar: 

1. Hur skribenterna förhåller sig till det etniska perspektivet. Hur de använder och 

uppmärksammar detta och andra besläktade begrepp. 

2. En analys av vilka motiv och andra interna och externa orsaker som medvetet och 

omedvetet styrt och påverkat skribenterna utifrån ovanstående.  
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Bakgrund och tidigare forskning 
 

Introduktion 

I detta kapitel beskrivs den historiska bakgrunden till uppsatsens frågeställning. Det ges en 

bild av de konflikter och handlingsalternativ som både Sverige och LO står inför. 

Socialdemokraternas och LOs förhållande till etnicitet diskuteras, inklusive det fält där 

etnicitet idag främst manifesteras – multikulturalismen, samt även framväxten av en ny 

kategori av underordnad arbetarklass och hur strukturell diskriminering skulle kunna vara en 

faktor i dess existens. 

Mitt intresse för min frågeställning väcktes på allvar när jag hörde följande:  

”En bestående vänsterpolitik kan bara överleva och få verkligt genombrott om 

det är kopplat till en nationell berättelse. Vänsterpolitik utan nationalism kan 

aldrig lyckas i framtiden”1 

Citatet kommer från historieprofessorn Lars Trägårdh i ett TV program i december 2014. 

Trägårdh menar att historien lärt oss att den vänster som lämnade nationen bakom sig, och 

trodde att nationen som projekt var dödsdömt, den vänstern överlevde inte, endast den del av 

vänstern, till exempel svenska socialdemokratin, som antog en nationalistisk agenda 

överlevde. Och att detta gäller än i dag. 

Detta var ett uttalande som fick mig att rycka till och att börja fundera på den situation som 

svensk arbetarrörelse befinner sig i. Den fråga som kom att uppsöka mig var de olika möjliga 

handlingsalternativ som den svenska arbetarrörelsen har våren 2015. Nu handlar inte denna 

uppsats om nationalism. Det är inte heller en historisk redogörelse. Som jag visar nedan så 

handlar den om synen på etnicitet. Vem är vem och vem representerar vem.  

Denna uppsats kommer att bearbeta den situation som uppkommit genom att Sverige som stat 

gått från kulturell likhet till det motsatta och nu nyligen återgått till ett nytt ideal av mer 

”flexibel” kulturell likhet. Detta sker samtidigt som det i Sverige pågår en intensiv 

invandringsdebatt. Jag har valt att studera LO-bloggen. En blogg vars redaktion främst består 

av utredare och ombudsmän från LO. Jag kommer att studera hur de behandlar begreppet 

etnicitet och också försöka hitta möjliga förklaringar, deras motivation, till hur de valt detta 

förhållningssätt till etnicitet. Etnicitet som både kompletterar och konkurrerar med 

arbetarklassens klassiska begrepp, klass, för att gruppera och stratifiera. 

Nu kommer inte denna uppsats att ge en fullständig bild av situationen för arbetarrörelsen och 

LO eller alla de möjliga handlingsalternativ som finns eller de olika förklaringsmodeller som 

kan finnas för dessa val. Men den kommer att ge en insikt i hur ett av dessa begrepp – 

etnicitet – hanteras med en tillhörande motivanalys av möjliga argument och orsaker.         

Socialdemokratin 

Den socialistiska rörelsen på 1800-talet hade förenklat sagt följande analys2 av läget: Om man 

skapade solidaritet inom arbetarrörelsen så skulle makten bli arbetarrörelsens. Det som, bland 

annat, skapade en diskussion var det nationella perspektivet, hur man skulle förhålla sig till 

                                                           
1 Trägårdh. UR Samtiden – Battle of Ideas 2014 Identitet och nationalism 
2 Schwarzmantel. Nationalism and socialist Internationalism. 
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detta. Under 1800-talet växte nationalismen som kraft. Och att välja bort nationalismen eller 

inte blev en stor fråga. Olika socialistiska rörelser valde olika strategier. Frågan var om man 

kunde skapa solidaritet på ett internationellt plan eller måste man även ta med det nationella 

perspektivet. Den nationella trenden var mycket stark och svår att bortse ifrån. Skulle man så 

att säga nöja sig med att skapa solidaritet bland den nationella arbetarklassen? 

Socialdemokratin, i Sverige och många andra europeiska länder, och med det LO valde det 

nationella spåret3. Redan här har vi intressant nog en arbetarklass som brottas med frågan om 

nation och etnicitet. 

Den svenska statsindividualismen 

Vad hände då i Sverige, som stat? Lars Trägårdh har lanserat en teori om hur Sverige 

formerades4. Trägårdh menar att vi i Sverige skapade ett land som styrdes utifrån begreppet 

statsindividualism. Det är en välfärdsstat som bygger på ett ”kontrakt” mellan individ och stat, 

där individen får autonominitet i utbyte av att individen stödjer en stark stat. Individen 

behöver inte vara beroende av gruppen, makan, föräldern, barnen etc. Detta skiljer sig från 

andra välfärdssamhällen som bygger på andra lojaliteter, relationer eller maktdelningar om 

man väljer den beskrivningen. Utan att gå närmare in på andra välfärdssamhällen så kan man 

enkelt beskriva Trägårdhs resonemang som att i länder som Tyskland är motsvarande 

”kontraktsrelation” den mellan stat och familj medan i länder som USA dominerar familj och 

individ. 

Lars Trägårdhs beskrivning har inte sluppit kritik. Detta att koppla välfärdsstaten till särskilda 

historiska fakta och skeenden och att implicit koppla välfärdssamhällets struktur och 

inneboende logik till ett etniskt homogent Sverige har utmanat. Det har kallats 

folkhemsnostalgi och välfärdsnationalism5. När jag arbetar med denna uppsats märker jag på 

många sätt denna helt skilda uppfattning av begreppet nationalism, allt från fullständigt 

negativ via neutral till uppskattande. Nu behandlar jag inte begreppet nationalism explicit och 

kommer inte närmare redogöra för begreppets ”resa” de senaste 150 åren mer än vad jag 

redogör för under kapitlet - Teoretisk och begreppslig referensram. Men jag kan konstatera att 

det väcker känslor att se nationalism som en del i ett demokratiskt välfärdssamhälle, och att 

den etniska dimensionen kan ses ur olika glasögon.  

Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället och den nationella identiteten 

För att komma frågeställningen närmare och även flytta mig framåt i historisk tid använder 

jag mig av Karin Borevis avhandling, ”Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället”6. 

Borevi analyserar i sin avhandling begreppet nationell identitet. Hon finner två tydliga 

motsatser: Den ena som bygger på härstamning och som man finner i Sverige och Tyskland. 

Den andra är territorialprincipen som historiskt funnits i USA, Kanada och Australien. 

Skillnaderna är betydande. Den ena är given, du ”är”, din identitet bestäms utifrån var du 

kommer ifrån, var du är född. Du kan inte bli svensk. Den andra är mer flexibel och tillåtande. 

Du kan bli kanadensare. Den senare låter säkert mer ”modern” för dagens betraktare. Och 

Sverige har också tagit kliv mot en territorialprincip enligt Borevi. Exempel på det är att 2001 

Sverige tillät dubbelt medborgarskap samt att ett barn som föds av föräldrar med annat 

medborgaskap kan få svenskt medborgaskap om man vill och anmäler detta.  

                                                           
3 ibid 
4 Berggren and Trägårdh. Är svensken människa 
5 Andersson. När framtiden redan hänt 
6 Borevi. Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället 
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Borevi använder två nyttiga begrepp. Den ena är medborgargemenskapen som traditionellt 

finns i t.ex. USA (Demos) och den andra är etniska gemenskap som traditionellt funnits i 

Sverige (Etnos). Om vi utgår från idén om nationell identitet så kan man säga att i en mer 

etnisk nationell identitet så är demos och etnos mer sammansmälta medan i en civil nationell 

identitet är demos och etnos separerade, åtskilda.                                                              

Borevi menar att den moderna välfärdsstaten i det mångkulturella samhället hamnat i tre 

spänningsförhållanden:  

1. För det första måste staten hantera spänningen mellan individens och det samhälleliga 

kollektivets behov.  

2. Det finns även ett avvägningsproblem eller ett spänningsförhållande mellan demos och 

etnos. Med det menar hon att den moderna välfärdsstaten inte kräver att individen ska anpassa 

sig till en viss nationell etnisk tillhörighet. Det finns en underliggande spänning mellan en 

politisk respektive en etnisk förståelse av den nationella identiteten. Borevi menar att denna 

konflikt mellan etnos och demos blir särskilt tydlig i välfärdsstatens förhållande till 

befolkningsgrupper som i förhållande till majoritetsbefolkningen står för etnisk olikhet.  

3. Hon menar också att välfärdsstaten står inför valet att välja att rikta sig speciellt mot 

invandrare eller att arbeta gentemot befolkningen generellt.   

En viktig parameter är så klart hur majoriteten ser på minoriteten. Borevi diskuterar också 

statens förhållningssätt till etnisk olikhet. Och om man slår samman detta med den tidigare 

diskussionen om nationell identitet så skapar hon ett ramverk för analys och fyra idealtypiska 

förhållningssätt:7  

 Etnisk föreställning om den 

nationella identiteten 

Civil föreställning om den 

nationella identiteten  

 

Inte främja 

minoritetskulturer 

Politik för etnisk exkludering  

 

Assimilering till civil 

gemenskap  

 

Främja minoritetskulturer Assimilering till etnisk 

gemenskap  

 

Mångkulturell politik     

 

 

Den ovanstående modellen kanske kan ses som gående över huvudet på min frågeställning. 

Samtidigt så visar den möjliga handlingsalternativ beroende på olika utgångspunkter. Den 

modell som Borevi lanserar ger fyra olika huvudtyper av förslag till agerande, eller 

möjligheter om man så vill.  

Denna uppsats kommer att se hur LO-bloggen hanterar det etniska perspektivet och sedan 

försöka få olika möjliga förklaringsmodeller vad gäller handlandet ur detta. Det är alltså ingen 

kopia av ovanstående modell. Men det är värt att notera de fyra olika förutsättningarna är 

uppdelade i två dualiteter. Dessa formulerar två olika konfliktytor. Den ena har vi diskuterat; 

etnos kontra demos, etnisk gemenskap respektive medborgargemenskap. Den andra handlar 

                                                           
7 Borevi. Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället 
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om konkurrens kan man säga. Att främja minoritetskultur kan sägas vara något negativt för 

majoritetskulturen. Och med det uppstår något som troligen kan formuleras i konflikt eller 

konkurrenstermer. Jag kommer också i kapitlet – Teoretisk och begreppslig referensram - visa 

på att etnicitet i sig är ett begrepp som handlar om konkurrens och ett vi/dom tänkande. 

Diskussion om multikulturalismen 

Mångkulturalism8 är kanske det viktigaste politiska och sociala begreppet i vilket etnicitet 

kommer till uttryck i dagens Sverige. Hur man förhåller sig till multikulturalism avgör även 

ens etniska perspektiv. Det är ett förhållningssätt som personer på vänsterkanten många 

gånger anammar. Det är ”typiskt vänster” idag. Men samtidigt så finns kritik. Även om 

mångkulturalismen blivit vänster idag så hittar vi exempel på vänsterkritik9. Man menar 

många gånger att mångkulturen blir motsatsen till det man är ute efter, att multikulturalismen 

är konservativ och bevarande i sin natur. Men framförallt så riktar sig kritiken idag mot att 

den sviker universalismen10. Med det menar man att ett mångkulturellt samhälle inte längre 

behandlar alla lika, olika regler kan gälla för olika grupper beroende på härkomst och 

etnicitet. Här finner vi Borevis modell11 fast i lite andra termer. Det är lätt att finna sådana 

exempel där man menar att ett multikulturellt förhållningssätt skapar motsatsen till vad som är 

det tänkta, framförallt har levnadsvillkor för barn undersökts och debatterats och inte sällan 

noteras att utfallen blir helt andra än man väntat: 

”While trying to be tolerant and non-discriminatory, schools de facto create 

space for discrimination and exclusion of immigrant children.”12   

Nu finns det motsatta också, det finns forskning som hävdar mångkulturalismens företräden, 

bland annat inom sådant som starkare integration och medborgarkänsla, att multikulturalism 

inte skapar splittring. Irene Bloemraad har forskat kring de synergier som finns mellan 

multikulturalism och olika typer av medborgarskap: 

”Yet countries with more multicultural policies and a stronger discourse of 

pluralism and recognition are places where immigrants are more likely to 

become citizens, more trusting of political institutions and more attached to the 

national identity.”13 

Här har vi två helt olika åsikter där den ena undersökningen talar om utslagning och den andra 

lyfter fram ökad koppling till nationell identitet. För den som ofta läser undersökningar om 

detta ämne är detta säkert inget oväntat då det verkar vara lätt i detta ämne att komma till helt 

olika slutsatser. Jag gör här ingen egen bedömning av detta fenomen utan nöjer mig med att 

konstatera denna splittring. 

Samtidigt som denna debatt och åsiktsskillnad om själva effekten av multikulturalism så finns 

det en liknande debatt eller diskussion rörande eventuell backlash inom mångkulturalismen. 

Vissa forskare menar att framförallt europeiska länder lämnar denna för mer liberala 

                                                           
8 För definition se kapitel Teoretisk begreppslig referensram 
9 Adamson. Multikulturalismen, en kritik från vänster 
10 Barry. Culture and Equality  
11 Borevi. Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället 
12 Ouis, Adamson and Carlbom. Is multiculturalism good for children? : the rights of the child and 

multiculturalist policies in Sweden 

13 Bloemraad. Theorizing and Analyzing Citizenship in Multicultural Societys 
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strategier14 men alla håller inte med. Branting och Kymlicka som tillhör de senare och har 

gjort en större undersökning15 av graden multikulturalism i form av ett eget index. Enligt dem 

så är talet om denna backlash en myt och använder just det egna indexet som argument där till 

exempel Sveriges index har mer än dubblerats mellan 1980 och 2010. Man menar bland annat 

att definitionen av multikulturalism många gånger används på ett för smalt vis. Därför missar 

man att se denna ökning. Man menar att vissa mer liberala policyförändringar, som då av 

vissa ses som bevis på en backlash, skulle likaväl kunna ses som en del i multikulturalistisk 

sådan. Begreppen blandas ihop och den backlash som vissa ser är ett missförstånd.  

Borevi tillhör dock dem som uppfattar en ’backlash’. Borevi menar att åtminstone för Sverige 

så är det fråga om ett frångående från multikulturalism, och hon gör detta i en artikel16 som 

säkert delvis är en reaktion på Branting och Kymlicka. Hon menar att i Sverige så har 

immigranter behållit mycket av de rättigheter som fanns förr, så som modersmålsundervisning 

och liknande. Men detta görs, enligt Borevi, i kombination med att åtgärder för immigranter 

inte ses som givna för alltid. Det är något övergående som man dessutom ser ur ett 

individuellt perspektiv; åtgärder som hjälper individen, inte gruppen. Borevi tillägger att i 

Sverige så har det inte som i andra länder kommit ökade skyldigheter så som språkkrav och 

andra tvingande åtgärder som mer direkt knutits till den nationella identiteten. Borevi menar 

att det är lätt att tro att Sverige fortfarande premierar kulturell olikhet, men så är inte riktigt 

fallet, utan Sverige har till och med öppnat upp för ett nytt sätt att definiera sin nationella 

identitet, men inte flera olika nationella identiteter åt gången, det är viktigt.  

För att förstå de skeenden som enligt Borevi skapat denna situation så kan man notera att 

Borevi även i tidigare forskning17 visat att Sverige som stat visserligen anammat mycket av 

multikulturalismen offentligt. Men enligt Borevi så betonar man på senare år samtidigt vikten 

av det civila samhället tydligare. Borevi menar att välfärdsbygget präglades och hade som 

ideal – kulturell likhet. Men redan under 70-talet formulerat en invandringspolitik som 

betonade kulturell olikhet. Sverige har sedan gått ett steg till, menar Borevi, och börjat 

anamma det som är mångkulturens motsats, idéer kring det civila samhället, fokus på 

individens rättigheter. Mycket av denna förändring har kretsat kring att öppna upp och 

omdefiniera den nationella identiteten. Det blir alltså viktigare att alla kan identifiera sig i 

denna än att den förblir densamma. Här har vi ett nytt sätt att bli svensk18.  

Multikulturalism, etnicitet och arbetarrörelsen  

Socialdemokratin hade makten under stora delar av 1900-talet och skapade vad man brukar 

kalla välfärdsstaten. Den byggde på ett mycket medvetet samarbete över klassgränserna. 

Socialdemokratin var motorn i denna rörelse och kom att skapa en egen version - ”The Nordic 

Model”19. En välfärdsstat med en stark stat och ett statsbärande parti som sökte kompromisser 

och sökte positionera sig i mitten. Hort kallar detta för ”the national movement state”20 

Socialdemokratin lyckades göra sin politik till en nationell rörelse, eller om man så vill, man 

                                                           
14 Joppke. The retreat of multiculturalism in the liberal state: theory and practice 
15 Branting and Kymlicka. Is there Really a Backlash Against Multiculturalism Policies? 
16 Borevi. Multiculturalism and welfare state integration: Swedish model path dependency 
17 Borevi. Sverige: Mångkulturalismens flagskep i Norden 
18 ibid 
19 Hort. Volume II The Lost World of Social Democracy 1988-2015, Social Policy, Welfare State, and Civil Society 
in Sweden 
20 Hort. Volume II The Lost World of Social Democracy 1988-2015, Social Policy, Welfare State, and Civil Society 
in Sweden 
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kompromissade så det kunde bli en nationell rörelse. Detta var en rörelse som plockade upp 

könsfrågan; jämställdheten var levande men frågan om etnicitet blev aldrig en fråga som var 

politiskt aktuell - ”class and gender minus ethnicity and race”21.  

Den svenska socialdemokratin har alltså varit nära knuten till vissa grundläggande 

värderingar. Meret och Siim uttrycker det så här:  

”Social equality, democracy and gender equality have today become crucial 

elements in the Nordic Sense of national belonging.”22  

Vissa värderingar och rättigheter är tydliga samtidigt som den etniska dimensionen lika 

tydligt saknas. Men samtidigt så finns det nu stora problem med begreppet etnicitet. Meret 

och Siim fortsätter i samma text:  

”Yet there are serious problems in relation to accommodating ethno-cultural and 

religious diversity and including immigrant minorities as equal citizens.”23  

Och huvudproblemet formuleras så här:  

”renogiate principles of economic redistribution with recognition of diversity”24 

Diversity är ett bredare begrepp, som påminner om etnicitet, och som tar in alla former av 

olikhet, som enligt Meret och Siim inte på allvar inlemmas i den (nordiska) 

socialdemokratiska ideologin.   

En förekommande (negativ) beteckning av den svenska inställningen är att vi idag har en 

form av välfärdsnationalism som också Meret och Siim menar. Det används ofta som ett 

skällsord men som jag tidigare beskrivit socialdemokratins historia skulle det även kunna 

användas som en nykter beteckning, beroende på omständigheter och syfte. 

Sammanfattningsvis kan man säga att denna typ av nationalism bygger på en stark historisk 

tradition och lite senare ett tillägg i form av jämställdhetsfokus. Denna dubbla solidaritet 

kombineras sedan ofta med ett klart mindre intresse för den etniska dimensionen25.  

Här uppstår dessutom ett dilemma för socialdemokratin, samtidigt som man försöker förändra 

sig och utmana gamla idéer och försöker få in etniciteten, anammar den så kallade 

högerpopulismen den äldre formen av socialdemokratin, en lite daterad, lite äldre version av 

att vara svensk; en äldre national identitet. Men likväl en socialdemokratisk sådan, låt vara att 

den kanske inte längre är lika aktuell. Meret och Siim menar att socialdemokratin och 

högerpopulisterna idag kämpar på samma planhalva, de är båda förespråkare för 

”Välfärdsnationalism”. Det är en position som tidigare var oproblematisk i Sverige då den 

tidigare kunde fokusera på innevånare i nationalstaten26. 

Svensk Socialdemokrati har dock anammat en tydligare mångkulturell preferens än sina 

systerpartier i Norden och det blir också här som kampen med högerpopulismen blir synlig 

                                                           
21 Hort. Volume II The Lost World of Social Democracy 1988-2015, Social Policy, Welfare State, and Civil Society 
in Sweden 
22 Meret and Siim. Multiculturalism, right-wing populism and the crisis of social democracy The crisis of Social 
Democracy in Europe 
23 ibid 
24 ibid 
25 ibid 
26 ibid 
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enligt Meret och Simm. De efterlyser en tydlighet när det dilemmat, valet mellan att anamma 

det etniska och att verka för generell jämlikhet. Särskilt uppenbart, tycker man att det blir, när 

man inkluderar genderfrågor. Och det är en diskussion man lätt känner igen från dagens 

ledarsidor. Jag tänker på om man till exempel ska införa särskilda kvinnodagar på badhus 

eller inte.  

Meret och Siim menar att erkännandet av den etniska dimensionen, den etniska gruppens 

världssyn, deras rätt att existera och deras preferenser hotar med andra ord både fundamentet i 

välfärdsnationalismen och den hotar också att högerpopulismen kan ta över denna position 

som välfärdens försvarare.27 Här kan nog finnas en konflikt mellan en socialdemokrati som 

enligt Meret och Siim är mer mångkulturellt än sina systerpartier och ett Sverige som stat, 

som å andra sidan börjar betona det civila samhället och, i alla fall delvis, enligt Borevi28, 

lämnat mångkulturalismen. Samtidigt så har kritiken mot den mångkulturella agendan ökat 

även inifrån socialdemokratiska partiet.29  

Förhållandet till universalismen och med den mångkulturen ses ofta som en av 

socialdemokratins ödesfrågor30. Ska man återgå till en idé om nationell likhet tillsammans 

med en allmän välfärdspolitik som finansieras av det allmänna eller inte kan detta ibland 

formuleras som. Nu är ju inte socialdemokratin och LO samma sak men likheterna är 

fortfarande stora och de är två organisationer som lär följas åt under överskådlig tid. 

Forskning om LO-tidningen 

Det har tidigare forskats om texter producerade av LO, i liknande ärende som denna uppsats. I 

”Den nya svenska arbetarklassen”31 från 2004 av Mulinari och Neergaard undersöker man 

bland annat hur LO-tidningen behandlar begreppet invandrare. Inte med riktigt samma ansats 

som denna uppsats men med ett liknande perspektiv. Författarna kommer i denna 

undersökning fram till att invandrare främst framställs som problem, som annorlunda och som 

marginaliserade. Författarna uttrycker det som att invandrare och deras problem hamnar 

utanför fackets område. Författarna diskuterar även en strukturell diskriminering och rasism 

som grundläggande orsaker.  

De slår till att börja med fast att rasism som begrepp enbart ses som en form av negativ attityd 

i LO-tidningen, det saknas strukturella diskussioner som också författarna efterlyser. Och 

även diskussioner av LOs egen roll i denna diskriminering. Författarna ser en strukturell 

diskriminering som resulterar i en underordning, där nya grupper av arbetskraft tilldelas 

egenskaper av rasistisk karaktär. De noterar att LO-tidningen inte verka tycka att detta är LOs 

direkta problem. Fast de ser tendenser i tidningen till en motsatt vinkel, detta skulle kunna 

beskrivas som en etnisk diskussion av invandrares situation men denna är mycket liten.  

Förutom att notera denna tystnad från LOs sida så för de även ett resonemang om LO som 

organisation, som de ser som helt handlingsförlamat i en ny kritisk situation, där en försvagad 

maktposition sammanfaller med ökad immigration. De noterar också en tveksamhet att utöka 

                                                           
27 ibid 
28 Borevi. Multiculturalism and welfare state integration: Swedish model path dependency 
29 http://www.folkbladet.se/opinion/mikael-sjobergs-bankaffarer-7927335.aspx 
30 Page. Running out of road? Dilemmas and issues for the British Labour Party and the Swedish Social 
Democratic Party in their search for a 'modern' Welfare state narrative, 
31 Mulinari, Neergaard. Den nya svenska arbetarklassen. Facket och de rasifierade arbetarna 
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solidariteten till dess nya grupper, en utökning som skulle kunna skada LOs redan svaga 

position.   

LOs handlande i modernare tid 

Föregående undersökning följer en av författarna upp i en ny undersökning32 av fyra LO 

förbund – Byggnads, Kommunal, Hotell och Restaurang samt Fastighetsanställdas Förbund, 

hur de hanterar nya grupper av arbetskraft i Sverige som inte är medlemmar. 

Neergaard bygger sin underökning på en förändring av arbetskraften och arbetsförhållandena. 

Han beskriver en ny typ av arbetare som han kallar ”unfree labour”, som befinner sig 

någonstans mellan vanliga kollektivanställda och slavar (Neergaards val av ord). Det är allt 

från bärplockare som tillfälligt befinner sig i Sverige via svartjobbande papperslösa och andra 

minoriteter till egenföretagare i byggbranschen som tvingas skapa egna bolag för att undvika 

kollektivavtal. Dessa kallas ofta också för Prekariat, ett relativt nytt ord som bygger på det 

äldre begreppet proletariat. 

Neergaard återkommer till den process han beskrev i föregående undersökning om LO-

tidningen där detta ”prekariat” eller ”unfree labour” skapas, bland annat som en 

rasifieringsprocess, där dessa grupper tilldelas vissa egenskaper som är med och ”rättfärdigar” 

deras ställning och bristen på agerande från samhälle inkluderande LO. Och som kan 

beskrivas som strukturell diskriminering. 

Här finns också en diskussion om fackets situation och de vägval som man står inför. Han 

beskriver LO idag som tyngt av en neoliberal våg där nya produktionssätt sätter gamla 

strategier på gatan. Man lyckas framförallt inte i samma utsträckning längre få personer att gå 

med i LO. Detta i samband med processer som skapar en ny kategori ”unfree labour” som 

man inte vet hur de ska hantera.   

Fackföreningar är medlemsorganisationer. De ska verka för sina medlemmar. LO har också 

traditionellt använt solidariteten som verktyg. Här krockar olika synsätt. Att enbart verka för 

medlemmarna är det solidariskt? Att utöka solidariteten och även arbeta för ”unfree labour” är 

det att verka för medlemmarnas sak? Han beskriver ett kanske existensiellt dilemma där 

globalisering och nya produktionsprocesser skapar ett val. Ska fackföreningarna enbart vara 

nationella och arbeta för sina medlemmar eller ska man bli verkligt internationella och utöka 

solidariteten till nya grupper som inte är medlemmar. Dilemmat yttrar sig i att om man inte 

utökar solidariteten så kanske fackföreningarnas snäva perspektiv leder till deras utdöende 

samtidigt som en utökad solidaritet kan leda till att de privilegier som medlemmarna har idag 

kan ifrågasättas genom smittoeffekter bland annat genom tydliggörande av nya kategorier 

som har det mycket sämre.   

De olika förbunden har lite olika strategier. Gemensamt är att man tvekar enligt Neergaard. 

Men det finns en del projekt. Byggnads fokuserar mycket på att motverka den metod där 

anställda utländska byggarbetare blir egenföretagare för att undvika avtal men också på att få 

fler att bli medlemmar, även utländska arbetare. Kommunal arbetar bland annat med 

bärplockare. Det intressanta här är att de inte agerar med bärplockarna direkt, istället arbetar 

de tillsammans med myndigheterna för bärplockarna rättigheter. Neergaard uttrycker det som 

att de undviker bärplockarna, att de egentligen inte vill se dem som medlemmar. Inom Hotell 

och Restaurang så finns den konkurrerande fackföreningen Syndikalisterna som erbjuder en 

                                                           
32 Neergaard. Migration, Racialization, and forms of Unfree Labour: The Dilemma of Trade Union Solidarity 
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typ av registrering (inte fullt medlemskap), samtidigt som LO förbundet inte tar särskilt 

många initiativ för fler medlemmar enligt Neergaard, trots ett visst medlemstryck.  Slutligen 

så finns ett undantag i fastighetsanställdas förbund som är det förbund av de fyra som gör 

mest för att få in nya medlemmar. Neergaard menar att det troligen samverkar med det 

generellt sett låga medlemsantalet inom denna sektor. Förbundet ser en möjlighet inte bara ett 

hot kan man nog säga. Men sammantaget, medlemsförbund som tvekar.   
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Teoretisk och begreppslig referensram 
 

Introduktion 

I detta kapitel beskrivs etnicitet och olika andra för frågeställningen relevanta begrepp och 

teorier som alla gränsar till etnicitet. Etnicitet är lätt att se som identitetsskapande, kapitlet har 

även som syfte att förklara den inneboende karaktär av konflikt och konkurrens som etnicitet 

innehåller. Och hur närbesläktade många andra begrepp är utifrån dessa perspektiv. Denna 

utgångspunkt och skeende är avgörande i den kommande analysen. Kapitlet visar även på 

processer när etnicitet skapas och hur rasism och diskriminering kan relateras till detta. 

Kapitlet presenterar även nyare begrepp som identitetspolitik och multikulturalism vilka idag 

många gånger övertagit etnicitet som verktyg för att demonstrera självvald positiv kulturell 

identitet.  

Denna text har till stor del sitt ursprung utifrån Thomas Hylland Eriksen. Jag valde hans 

antropologiska ingång då etnicitet i ett historiskt perspektiv främst har förknippats med detta 

ämne. Förkortningen THE kommer i fortsättningen användas för Thomas Hylland Eriksen 

och publikationen ”Ethnicity and Nationalism”33. 

Etnicitet 

Ordet etnicitet kommer från grekiskans ”ethos”, och har en mängd olika betydelser, man kan 

nog översätta det med ”vana” i detta sammanhang, ordets bakgrund är intressant, men jag 

lämnar själva ordets historia.  

Till vardags så brukar ordet, enligt THE, vara knutet till frågor kring minoriteter och ras. Men 

den definition som THE förespråkar är följande: 

”Etnicity is an aspect of social relationship between persons who consider 

themselves as essentially distinctive from memebers of other groups of whom 

they are aware and with whom they enter into relationships. It can also be 

defined as a social identity…characteried by metaphoric or fictive kinship” 34 

Han fortsätter sedan med följande: 

”Although it is true that ’the discourse concerning ethnicity tends to concern 

itself with substantial units, or minorities of some kind or another…majorities 

and dominant people are no less ’ethnic’ than minorities.”35 

THE slår fast att minoriteter inte är det samma som etnicitet. Även majoritetssamhällen kan 

ha en etnicitet. Och sedan: 

”When cultural differences regurlarly make a difference in interaction between 

memebers of groups, the social relationships has an ethnic element”36 

Han lyfter här upp skillnadens betydelse. Alltså, etnicitet är ingen egenskap, det är en 

skillnad, eller rättare sagt upplevd eller till och med definierad och på något sätt 

överenskommen skillnad. Han nämner även kulturens betydelse för denna skillnad. Enligt 

                                                           
33 Eriksen. Ethnicity and nationalism 
34 ibid 
35 ibid 
36 ibid 
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THE så finns det olika sätt som identitet och åtskillnad kan skapas, kultur är en och den 

viktigaste, men även sådant som härkomst kan spela stor roll. Sedan kommer han in på något 

som är centralt: 

”Ethnicity refers both to aspects of gain and loss interaction, and to aspects of 

meaning in the creation of identity. In this way it has a political, organisational 

aspects as well as a symbolic, meaningful one.”37 

På detta sätt handlar etnicitet inte bara om identitet utan även om konkurrens mellan 

människor och grupper samt makt och möjlighet till social framgång och påverkan. Något 

som inte hör till det förflutna: 

”ethnic and cultural fragmentaion  and modernist homogenization are not two 

arguments, two opposing views of what is happening in the world today, but two 

constitutive trends of global reality” 38 

THE menar att etnicitet är ett i högsta grad aktuellt begrepp. Vi lever i en globaliserad värld 

brukar man säga. Och man kan tydligt se att den likriktning som globaliseringen för med sig 

åtföljs av en ökad fokusering på skillnader, bland annat genom större transparens och 

migration, och med det ökad aktualisering av etnicitet. Etnicitet är i ropet idag enligt THE och 

THE menar att en av anledningarna är en ökad synlighet. Tidigare forskare som Max Weber 

menade att det moderna samhället skulle göra att begrepp som nationalism och etnicitet inte 

längre var relevanta. Så har det inte blivit enligt THE. Istället har dessa två begrepp - etnicitet 

och nationalism - ökat i relevans. 

Etnicitet och Ras 

Etnicitet och ras är självfallet två begrepp med relationer. Precis som THE skriver så måste vi 

först slå fast att ras inte är ett vetenskapligt begrepp och kanske ska man använda begreppet 

rasism istället. THE menar också att man ser ras eller rasism som en negativ form av 

utslagning eller utestängning, samtidigt som man ofta kan se etnicitet som positiv integration. 

Det behöver inte alltid vara så men orden har olika valör. När det gäller rasismen så menar 

THE att den traditionellt har byggt på att individens och gruppens personlighet på något sätt 

är kopplad till ärvda karaktäristiker, däremot så har en ny sorts rasism växt fram som mer 

betonar den kulturella skillnaden samtidigt som denna nya rasism använder begreppet i 

samma syfte; att rättfärdiggöra en oftast rådande grupprelaterad ordning i samhället. Med 

detta så ökar paradoxalt likheterna analytiskt mellan etnicitet och ras (rasism).  

Men det är inte så enkelt, menar THE. Diskriminering byggd på etnisk bakgrund behöver inte 

automatiskt behandlas som rasism. THE nämner katastroferna i Balkan och Rwanda på 90-

talet som exempel. De var solklart etniska, men inte rasistiska. THE menar alltså att vissa 

etniska konflikter kan kallas rasistiska och andra inte.  

Betoning på kulturell unikitet och solidaritet brukar vara starkare inom etniska kategorier 

medan idén om biologiska (genetiska) skillnader fortfarande är starkare inom rasistiska 

kategoriseringar. Samtidigt som en etnisk grupp oftare har en tydligare social integration och 

kollektiv identitet.  

                                                           
37 ibid 
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THE menar också att det tvärtom inte nödvändigtvis är så att rastänkande måste leda till 

sämre resultat för de drabbade individerna än ett tydligt fokus på etnicitet. Dock är det så att 

den diskriminering som bygger på ärvda grunder (oftast rasism) brukar var mer fyrkantig och 

starkare.  

Rasifiering 

Som ett komplement till de mer antropologiska resonemang kring ras, klass och nationalitet 

som THE står för, är det intressant att även ta hänsyn till ett relativt nytt sätt att se på 

strukturell rasism som kallas ’rasifiering’39. Med detta menar man att grupper av individer 

tillägnas vissa egenskaper, kulturella och biologiska. Det kanske viktigaste är att det inte 

primärt handlar om attityder. Det är en process där rutiner och beteenden skapar en generell 

underordning och diskriminering som sin tur skapar attityder och som dessutom kan 

manifesteras genom attityder. Diskrimineringen som sådan har dock strukturella 

grundorsaker. 

Om vi överför detta resonemang redan här till uppsatsens tema och LOs förhållande till 

etnicitet så menar vissa forskare40 att vi här ser strukturell diskriminering. De menar att denna 

rasifieringsprocess är det som dominerar när man ska analysera fackföreningens förhållande 

till nya grupper av arbetare, som migranter och minoriteter. I detta fall har vi då också en 

modernare form av rasism som tidigare nämndes där kulturella skillnader ställs mot det 

traditionella och majoriteten. Kultur kopplas då också till etnicitet och nation. Man menar 

dessutom bland annat utifrån den genusvetenskapliga forskningstraditionen att det inte går att 

förstå rasism utan att blanda in kön och klass. Med detta menar man bland annat att etnicitet 

inte kan ses som en maktrelation mellan till exempel majoritet och minoritet endast, utan 

konflikten finns i den struktur som även innehåller klass och kön. Detta skulle nog kunna 

sägas vara en uppgradering av klassbegreppet.  

Nationalism 

Nationalism och etnicitet är besläktade koncept enligt THE. Jag har i förra kapitlet diskuterat 

olika sorters medborgarskap. Olika definitioner av medborgarskap och synsätt konkurrerar 

med varandra och den etniska dimensionen är möjlig men inte självklar. När man istället 

använder begreppet nationalism brukar det kopplas ihop med etnicitet. Då måste man komma 

ihåg att etnicitet kan både vara genetiskt och/eller kulturellt i sin karaktär. Nationalism i detta 

sammanhang blir då en ideologi som hävdar rätten till ett visst land för en etnisk grupp. Men 

etnicitet behöver, fortfarande enligt THE, inte ha med nation och land att göra. När det gäller 

etnicitet och nationalism så uttrycker THE skillnaden så här: 

”A nationalist holds that political boundaries should be conterminous with 

cultural boundaries….whereas most etnic groups , even if they ask for 

recognition and cultural rights, do not demand command over a state.”41 

Det vanligaste är alltså att etniska grupperingar inte vill ta över staten eller på annat sätt råda 

över en nation enligt THE. Nationer och nationalism utan etnicitet anses också finnas, enligt 

THE, även om detta är en omtvistad fråga. USA anses till exempel ibland som en nation med 
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utbredd nationalism utan inslag av etnicitet. Och precis som man kan se medborgarskap som 

antingen civilt eller etniskt så gör man ibland samma distinktion med nationalism. 

Nationalstaten är i mångt och mycket synonymt med det moderna projektet. Nationalstatens 

”status” har däremot på senare år ifrågasatts. Det hävdas av allt fler söker sin identitet och sin 

sociala grupp på annat sätt än tidigare var fallet42.  Vissa går så långt som att ifrågasätta själva 

begreppet samhälle och nation och betonar det rörliga istället för struktur som bas för vår 

förståelse. Här kan det handla om att den ökade rörligheten, ökade resandet – från arbetsresor 

via aupair till asylsökande – gör att nya grupper blir mindre beroende av nationalstaten för att 

organisera sina liv och fullfölja drömmar och strategier, parallellt som nya system ger ny typ 

av rättigheter utan att medborgarskap erfordras43. Jag tänker mig att personer utan 

uppehållstillstånd som befinner sig illegalt i Sverige, som ändå får tillgång till rättigheter som 

tidigare skulle förvägrats dem, är exempel på det senare.  

För THE så är genesamma erfarenheter och berättelser viktiga men inget skapar gemenskap 

och gemensam identitet som gemensamma fiender, detta är mycket centralt för THE, och här 

är nationalismen framgångsrik. Nationen stor politisk legitimitet som tillsammans med den 

emotionella kraft som finns i denna (etniska eller icke-etniska) gemenskap kan ge en styrka 

som är så stark att den till och med kan få människor att dö för sin nation. Alltså, precis som 

man inte ska räkna bort etnicitet, så ska man nog inte räkna bort nationalism. 

Klass 

Etnicitet handlar om grupper som anses vara åtskilda via olika kategoriseringar och ofta 

hierarkiskt till varandra. THE betonar att detta påminner mycket om klassbegreppet. Det finns 

dock skillnader, konstaterarar THE. Genom åren har klassbegreppet haft olika uttolkare, men 

genomgående så har man alltid utgått från sådant som egendom och erhållen status. 

Oberoende om man lutar sig mot Marx, Weber eller Bourdieu så hamnar man i en definition 

av klass som utgår från social ranking och en uppdelning av makt och inflytande. Däremot så 

kopplas etnicitet mer kring tillskrivna kulturella skillnader och ibland lika tillskrivna nedärvda 

genetiska skillnader. Relationer mellan etniska grupper kan också vara mer jämlika.  

Samtidigt så kan det finnas stora korrelationer mellan klass och etnicitet. Med det menas att 

det finns sannolikheter mellan att en person som har en viss etnicitet kan anses tillhöra en viss 

social klass. Etnisk tillhörighet kan mycket väl vara en viktig parameter i en klasstillhörighet. 

Det finns som jag nämnde tidigare dessutom idéer om en ny underordning, som bygger på vad 

man kallar en rasifiering av migranter och minoriteter. En underordning som bygger på 

tillskrivna kulturella och biologiska skillnader men som i sin praktik även skulle kunna 

likställas med mer traditionella klasskillnader. 

Men det som är viktigt för denna uppsats är att både etnicitet och klass handlar om makt och 

resurser. Det kan alltså bli så att etnicitet och klass befinner sig på samma arena. Att en viss 

grupp har eller anses ha en viss klasstillhörighet eller etnicitet kan alltså ofta bli föremål för 

debatt och diskussion som har handlar om makt och resurser även om det inte är argument 

som används. 

Hur etnicitet skapas och upprätthålls 

THE menar alltså att etnicitet handlar mycket om att hitta det som särskiljer. Att hitta den 
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43 Urry. Sociology beyond Societies. Mobilities of the twenty-first century 
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eller de principer som skapar vi respektive dom. Utan detta har vi ingen etnicitet. Etnicitet 

utgår ifrån relationer mellan kategorier och grupper vilkas medlemmar tycker att man är 

kulturellt utpräglad och särskiljande. Detta innebär bland annat att två grupper som ökar 

kontakten och kanske av det blir mer likartade, ofta blir mer och mer upptagen med det som 

är särskiljande. Etnicitet skapas på detta sätt även genom social kontakt. 

THE poängterar att etnicitet är föränderligt och hänvisar bland annat till den så kallade 

’Chicago-skolan’ och Robert Park44. Park menar att etnicitet var en effekt av olika gruppers 

relation och skapade av en ömsesidig anpassning. En plötslig upphöjelse av en grupp i form 

av social mobilitet skulle då rubba en sådan balans och skapa spänning. Park är också av 

uppfattningen att etnisk kategorisering är flytande till sin natur. När en individ rör sig mellan 

olika sociala kontexter, särskilt i storstaden, så ändras den relativa betydelsen av personens 

etnicitet.  En individ kan ha fler olika ’jag’ beroende på vilka grupper den personen tillhör, 

och det är viktigt, till vilken grad och sätt de olika grupperingarna är skilda åt. THE 

konstaterar att Chicagoskolan visade att etniska relationer är flytande och förhandlingsbara 

och att deras betydelse varierar beroende på situationen. Och etniska identiteter blir med det 

en del av det moderna samhället inklusive sådant som ekonomisk konkurrens. Detta innebär 

att fast man erkänner dess ursprung och dess kulturella rötter så kan etniska identiteter 

manipuleras och användas för ekonomisk konkurrens i moderna samhällen. Återigen ser vi 

exempel på att etnicitet är ett aktuellt fenomen. 

THE betonar också att socialt avstånd påverkar vilka man anser vara i sin grupp. Det blir ett 

extra tillägg till idén om vi och dom. Det finns med detta olika grader av inkluderande och 

exkluderande. Beroende på situation så aktiveras olika sorters gruppgemenskaper. Ett konkret 

exempel skulle kunna vara att i politiskt hänseende; partival etc., så kan en individ vara del av 

en större gemenskap än om det gäller att hitta en partner. 

THE menar också att för att etniska relationer ska uppstå så måste det finnas ömsesidig 

förståelse när det gäller hur man kommunicerar kulturella skillnader. Annars kommer 

åtminstone en av de inblandade gruppernas etniska identitet att negligeras och inte 

uppmärksammad. Om ömsesidig förståelse sker så kan kulturella skillnader bli ett faktum och 

en tillgång. THE betonar också att om denna ömsesidighet existerar så kan man gå från - oss 

och dom till vi och ni - ett närmande. Fortfarande en åtskillnad, men nu på ett mer ömsesidigt 

accepterande sätt. Skillnaden i ’ni’ respektive ’dom’ visar på skillnaden i att tala ’med’ någon 

respektive ’om’ någon, vilket är vad detta konkret handlar om. Detta stadium kallar THE 

matchning eller kompletering. Matchning kan ha varierande bakgrunder och leda till helt olika 

resultat. Det kan till exempel vara en del av en strategi från en minoritet som söker 

erkännande och söker därför en komplementerande situation i ett förhandlingsspel. Det 

omvända finns också; en majoritetsbefolkning som söker rättfärdiga ett status qou och ett läge 

av diskriminering. Det senare kan man se i arbetsrelaterade konflikter, till exempel i Sydafrika 

under apartheid, där vissa grupper ansågs olämpliga för mer välbetalda arbeten. Parallell kan 

dras med gender relaterad forskning som ofta menar att traditionellt manliga ideologier 

använder komplementering ur ett könsperspektiv. Samtidigt som etnicitet handlar om avstånd 

och relativ särprägel så handlar det alltså också om relationer mellan grupper, om ömsesidig 

kontakt och integration.  
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Etnicitet är alltså relativ och situationsberoende. Det innebär också att det både finns 

situationer då etnicitet inte betyder något och det omvända att identiteten manifesteras; och 

känns och används på varierande sätt i olika situationer. Som exempel nämner THE att 

skandinaver känner sig som mest etniska när de träffar andra skandinaver utomlands. Det 

motsatta finns också. Där grupper som inte anser sig tydligt etniskt identifierade och till 

exempel anses av andra eller av sig själva tillhöra mer otydliga grupper som begreppet 

invandrare och indirekt ska ha den tänkta gruppens karaktäristik. Här kan man säga att 

grupper, bland annat genom att under- eller överkommunicera sin identitet, tvingas förhandla 

fram en etnisk identitet i olika situationer. Många grupper som är svagare i sin etniska 

identitet och upplever stark negativa referenser (stigma) kan lätt överkommunicera sin icke-

etniska identitet. Vilket kan lätt leda till att man i vissa avseenden mer anpassar sig till 

majoritetsbefolknings stereotyper än majoritetsbefolkningen själv.  

När uppstår etnicitet då? Enkelt kan man säga att THE menar att etnicitet uppstår i sociala 

sammanhang där kulturella skillnader betyder något. Om vi ser övergripande och på de 

grupper som inte alltid manifesterar sin etnicitet så kan man se att vid vissa typer av händelser 

eller institutioner så betyder etnicitet något, då verkar det ha betydelse. Det kan vara en 

mängd olika situationer; giftermål, man vill att mässan talas på ett visst sätt och ett visst 

språk, man väljer arbete etc. Det kan också vara sådant som att etnicitet ger värdighet och 

kontinuitet. Samtidigt så kan det också ibland vara så att etniska identiteter är något som 

andra försöker ge en grupp eller individ. 

Varför blir vissa grupper av individer en etnisk grupp och andra grupper inte? De kulturella 

skillnader och variationer som kan identifieras följer inte automatiskt etniska gränslinjer. Det 

kan vara sådant som språk, religion och traditioner. Alla skillnader blir inte etniska skillnader. 

Etnicitet är ett resultat av relationer, inte att vissa grupper har vissa kulturella särdrag. Det 

som sägs definiera en grupp som etnisk varierar dessutom. Med det senare kan man, som jag 

gjort tidigare, jämföra med andra grupper som har starka gemensamma drag men som inte 

anses som etniska identiteter. THE nämner Londons aktiemäklare. Rent objektivt så har de 

typiska etniska särdrag. De har en delad identitet och gifter sig inom samma grupp, bland 

annat. Mycket få anser nog att de är en etnisk identitet. Etnicitet kan också vara ett resultat av 

eller en del av ett biologiskt självbevarande, man gifter sig helt enkelt inom en grupp där man 

har en ideologi om en gemensam historia och man delar religion.  

Invandrare 

I den svenska kontexten har etnicitet just nu främst en bäring på vad man kallar invandrare, 

första och andra generationens invandrare kan man nog begränsa det till. När blir man svensk 

helt enkelt som media många gånger formulerar det, och blir man det. Här har THE en tydlig 

åsikt. Om vi ser på andra generationens invandrare så har dessa idag, i en globaliserad värld, 

endast tre strategier att välja mellan. (1) Först en mer puristisk variant där man försöker så 

gått det går att bevara de gamla traditionerna, (2) Den andra strategin är en ”bindestrecks 

identitet”, man väljer eller kanske måste välja att leva i två världar. Man tar en del från det 

gamla arvet och annat från det nya. (3) Den tredje strategin är en hybrid. Där mixning av olika 

identiteter är en ofrånkomlig del av livet. Om man accepterar THEs analys så gör detta att 

etnicitet måste vara prioriterat som analysobjekt och parameter om man ska kunna förstå 

Sverige idag. Det är inte riktigt så i LO-bloggen, jag återkommer till det.  



20 
 

Identitetspolitik och multikulturalism 

I boken ”Ethnicity and Nationalism”45 reder THE även ut begreppen kring identitetspolitik. 

Med identitetspolitik menar THE framförallt något som hänvisar till olika etniciteter; för THE 

är identitetspolitik ett etniskt begrepp, och är bland annat vanligt förekommande i polyetniska 

samhällen. Som jag nämnde tidigare så ifrågasätter flera forskare idag äldre begrepp av 

individ. En vanlig uppfattning är att individen idag är mer flyktig, övergående och 

situationsberoende än tidigare var fallet46. Dessa nya postmoderna teorier betonar flexibilitet 

och förändring. Med detta menar man att det finns flera föränderliga identiteter parallellt i 

samhället samtidigt som individer går in och ut i dessa.  

Begreppet identitetspolitik används på många olika sätt och i dagligt tal så är det vanligt att 

man mer betonar nästan allt som åtskiljer, som kan tänkas vara en grupp, ungefär som ett 

annat begrepp diversity (positiv syn på olikhet) och identitetspolitik blir med det mer än 

etnicitet. Begreppet multikulturalism som är ett parallellt begrepp till identitetspolitik, 

indikerar att man kan dela upp samhället i ett antal olika kulturer eller rättare sagt olika 

etniciteter med olika kulturella förtecken. THE menar att det även finns andra aspekter som 

avgör våra val. Det kan vara förhållningssätt med politiska, könsmässiga förtecken. Diversity 

används ibland för att inkludera detta. Denna uppsats fokuserar på etnicitet. 

Om vi ser att identitetspolitik och multikulturalism relateras till varandra, så är närheten och 

relationen till liberal individualism (nyliberalism) alltid är närvarande, enligt THE. Det senare 

handlar om den släktskap som finns mellan identitetspolitik och nyliberalism genom att de 

delar samma utmaning mot mer traditionellt moderna samhällstolkningar. Identitetspolitik kan 

då ses som en variant eller parallell till mer nyliberala ideologier. Det finns även kritik som 

menar att förespråkare för multikulturalism gett upp mot tidsandan, och valt att ta samma 

position som den nyliberala ideologin47. 

Ungefär som Bondevi48 hamnar THE i en diskussion om dilemmat eller paradoxen i att en stat 

kan anklagas för diskriminering både om den söker att accentuera kulturella eller etniska 

skillnader och om man försöker att minska, motverka sådana. THE kallar det för den 

mångkulturella paradoxen. Om man betonar lika rättigheter och skyldigheter då kan 

minoriteter uppleva att deras kulturella unikitet och deras kulturella traditioner, deras identitet, 

hotas. Samtidigt så kan minoriteter uppleva att utestängas, de särbehandlas, kanske exotiseras 

om deras egenheter, deras kulturella särart uppmuntras. I det senare så kan det uppfattas som 

att majoriteten sänder budskapet eller önskan att minoriteten aldrig kan bli som majoriteten, 

minoriteten är för evigt annorlunda.  

Ett liknande problem beskrivs ibland hur man ska förlika en positiv syn på olikhet med social 

solidaritet49. Man menar att sammanhållningen i samhället äventyras, och med det, själva 

fundamentet för det demokratiska engagemanget. Hur man hittar balansen mellan dessa 

storheter rör ofta diskussionen frågar sig THE. Allt för stor olikhet har sina demokratiska 

risker men total kulturell hegemoni är inte möjligt än mindre eftersträvansvärt enligt THE. 

THE fortsätter. Den liberala grundtanken är att den primära grundstenen i ett samhälle är 
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individen. Varje individ är unik och har sina rättigheter. Den vanligaste kritiken mot denna 

liberala tanke är att det är endast i ett socialt sammanhang som en individ kan utvecklas och få 

utlopp för sina önskningar och få tillgång till rättigheter, moral etc. Detta ger då argument för 

etniska minoriteter att fördjupa och stärka sin kulturella integration. Detta kan då också 

användas som argument mot att ökad etnisk intern integration skulle vara diskriminerande. 

Liberaler kritiserar detta tankesätt och menar att man då riskerar att låta gruppen få för stort 

inflytande och att fokus på integration hamnar i konflikt med individuella, universella och 

mänskliga rättigheter. Det måste finnas övergripande gemensamma regler även i ett 

multietniskt samhälle, menar man. En stor del av debatten rör sig mellan dessa två 

utgångspunkter.  

  



22 
 

Metod 
 

Uppsatsens frågeställning gäller hur arbetarklassen hanterar etniska grupperingar i Sverige. 

Jag har valt att se hur LO-bloggens medlemmar hanterar detta i sin blogg. Det innebär att jag 

behandlar hur LO-bloggen ser på etnisk identitet ur olika synvinklar. Hur de hanterar 

konflikter, orättvisor etc.  

Jag använder mig av samtliga bloggar skrivna från 15 december 2014 till 15 juni 2015. Det är 

81 blogginlägg, de som skriver är vanligtvis antingen ombudsmän eller utredare, andra roller 

finns. De är 31 stycken, varav 15 kvinnor. I sammanhanget så vore det såklart intressant att 

göra en analys av skribenternas etnicitet. Men jag gör inte det beroende på att jag vill se 

bloggen som en helhet och att jag redan visat att det inte är så lätt för en utomstående att göra 

en sådan etnisk analys. Det hade krävts att jag intervjuat samtliga skribenter, vilket jag inte 

gör. 

Jag har valt LO-bloggen för att skribenterna representerar inte bara sig själva utan även sina 

medlemmar och uppdragsgivare. Det blir på det sättet möjligt att dra slutsatser av en mer 

övergripande karaktär. Jag har valt att behandla den som en enhet. Eventuella interna 

skillnader konstateras men jag studerar hur den som en helhet som en grupp agerar. 

Deltagarna har olika roller; de är ombudsmän och utredare. De bloggar som individer men 

utifrån sina roller. 

 

Jag använder mig av ett hermeneutiskt perspektiv50 när jag analyserar mitt material. Det 

innebär att jag har ett tolkande förhållningsperspektiv samtidigt som jag försöker tydliggöra 

hur jag resonerar och hur jag kommer fram till det jag hävdar. Jag beskriver vad jag ser och 

hur jag tolkar innebörden av det. 

 

Mitt material består av ett antal textmassor och en dubbel avsändare (skribenten och LO). För 

att göra min analys av texterna använder jag mig av något som kalla Grounded Theory51. Det 

är en metod som arbetar både direkt och indirekt kan man säga, som växlar mellan öppna och 

slutna frågor, mellan total öppenhet och fixerade teorier.  

Jag använder mig omväxlande av öppen och selektiv kodning som man kallar det. Det innebär 

att jag i början har en öppen attityd och frågar vad texterna handlar om och sedan övergår till 

att skapa tema som säger mig något om hur begreppet etnicitet uppfattas i bloggen. Tema som 

kompletterar och konkurrerar med etnicitet. När man skapar dessa tema så har jag då övergått 

till selektiv kodning, som det heter. Då har den stora öppenheten övergått till något mer slutet. 

Jag tar då bara med det som ger mina tema något eller skapar nya. Det finns såklart en risk 

här. Jag kan missa något när jag går från öppet till slutet. Min övergripande metod bygger på 

mina egna tolkningar, med de brister och de fördelar som det ger. Jag använde mig av 

nedanstående steg när jag tog fram dessa tema: 

i. Text/ord 

ii. Uttryck 

iii. Sammanhang 
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iv. Teman 

v. Övergripande tema 

I mitt fall så kan man säga att jag gett mig själv ett tydligt uppdrag, en tydlig vinkel. Jag är ute 

efter sådant som kan belysa det etniska perspektivet. Det jag lyfter ut och sedermera blir 

övergripande tema kommer ur denna vinkel.  

 

Motivanalys 

Utöver metoden Grounded Theory använder jag mig även av motivanalys52. När man gör en 

motivanalys söker man efter medvetna överväganden. Med det menas att man söker efter val, 

eller rättare sagt valsituationer. Man kan säga att man söker mentala processer inom en aktör. 

Nu kan man hävda att alla överväganden inte är medvetna, men det bortser jag ifrån i denna 

motivanalys. Jag argumenterar detta med att det inte är tillfälliga kommentarer eller muntliga 

sådana. Allt är nedskrivet och skribenterna är medvetna om att de ses som representanter av 

LO. (Mer om representativitet senare.) 

Nu är inte en motivanalys självklar när man ska studera till exempel en blogg. Hade det till 

exempel varit så att man tydligt argumenterat för en viss ståndpunkt i frågan, så skulle jag 

kanske valt något som påminner om motivationsanalys, en argumentationsanalys, där jag 

fokuserar på presenterade argument och vad de består av. Jag skulle också kunnat välja andra 

metoder. Men nu skapar frånvaron av etnicitet, i alla fall hos mig, en stor nyfikenhet varför de 

gör så, och därför en motivanalys. 

En motivanalys börjar med att man definierar aktörerna, sedan kan man antingen utgå ifrån 

vissa utgångspunkter, vissa tänkta motiv eller arbeta mer förutsättningslöst. En motivanalys 

brukar innebär det första, man undersöker inte helt fritt utan utgår ifrån ett antal 

förutbestämda motiv. I denna uppsats väljer jag att göra dessa inskränkningar, men 

inskränkningar eller motiv som ändå leder till att jag fokuserar på de frågor som är aktuella i 

denna uppsats. Dessa förutbestämda motiv kan sedan vara allmängiltiga eller 

situationsanpassade. Kan det se ut annorlunda i andra situationer? Nu analyserar jag endast ett 

format och det är ofta svårt att skilja ut när någonting är situationsanpassat eller inte och jag 

lämnar därför denna analysstorhet. 

När det gäller att hitta sina förutbestämda motiv så kan man ju använda olika ingångar. Två 

aspekter bör vara med. (A) Motiv kan vara både uttalade och ej uttalade. För att få en 

fullständig bild så måste båda beaktas. (B) Aktörernas preferenser och med det idén om 

nyttomaximerande mål. Många gånger så fastnar man gärna i att enbart se nyttan bakom 

motivet. Det kan ge felaktigheter. Man måste också se vilka preferenser en person har. Det 

kan alltså vara så att andra idéer än uppenbar nytta som styr en aktör. 

När aktörerna är definierade så kan en analys av motivindikatorerna börja. Denna analys 

börjar med en textanalys där innehållet gärna bearbetas till vissa övergripande tema. Efter 

detta kan man skapa olika möjliga motiv, förutbestämda motiv. 

I denna uppsats väljer jag två; det konkurrerande perspektivet respektive försvar av de 

universella värdena. Båda dessa behandlar gruppen som en enhet då jag i mitt arbete såg dem 
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som en enhet, en aktör. Nu agerar dessutom gruppen mycket likartat. Motivanalysen finns 

under kapitlet – ”Sociologisk analys”.  

Etik 

Denna uppsats undersöker något som är tillgängligt för alla. De personer som skriver i denna 

blogg är öppna med sina identiteter, de är på gränsen till kända människor. LO och 

skribenterna vill att deras material ska spridas. De är säkert också på det klara att det de 

skriver kommer att tolkas på olika sätt.  

Oftast ser jag bloggen som en enhet, lyfter inte fram någon enstaka skribent. Men i några fall 

gör jag det. Och det är i dessa fall som jag kan se ett etiskt dilemma. Bloggen handlar om att 

skriva om det man brinner för på ett personligt sätt. Det kan vara så att de tycker att jag 

förvrider deras argument eller utmanar deras känslor De kan tycka att jag bara använder dem 

för att förmedla min egen åsikt i olika frågor och kanske till och med gör mig lustig på deras 

bekostnad. Jag hoppas att så inte är fallet. Jag försöker göra tydligt vilka mina källor är, hur 

jag resonerar och att detta är min tolkning, inget annat.    

Felkällor och begränsningar         

Det finns alltså en hel del felkällor och begränsningar med denna metodansats.  

Jag 

Jag är självfallet en felkälla. Jag gör mina analyser och mina val. Jag har en tydlig ingång i 

denna fråga; varför pratar ingen i arbetarrörelsen om dess nationalistiska historia? Jag har 

funderat mycket på denna fråga. Detta har kanske styrt mina val och kan ha påverkat min 

analys. Jag får hoppas att så inte varit fallet.  

Historiska fakta och källanalys 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i Socialdemokratins och arbetarrörelsens historia. Hur den 

agerat på 1800- och 1900-tal. Här finns en felkälla i de referenser jag valt. Har de rätt i sin 

analys och sina tolkningar? Kan de ha fel och finns det andra motsägande analyser? 

Den litteratur jag valt kan av olika skäl valt vissa vinklingar. Även akademiska texter kan vara 

tendentiösa. 

Representativitet  och urval 

Mitt bakomliggande syfte är hur LO och dess medlemmar i Sverige ser på etnicitet. Det jag 

endast undersöker i denna uppsats är ju hur dessa 31 bloggare i LO-bloggen ser på denna 

fråga. Därför är representativitet och urval en viktig fråga. 

Dessa ombudsmän och utredare; dessa ”halvpolitiker” säkert många skulle kunna kalla dem, 

de agerar inte helt utifrån sina egna agendor. Deras uttalanden, deras blogginlägg kan vara 

beroende av deras position. Denna position varierar såklart. Framförallt utredarna är inte på 

något sätt ”arbetare”. De är tjänstemän, medelklass kanske någon hade sagt. Ombudsmännen 

har gjort karriär, lämnat tidigare arbetsuppgifter många gånger. Här skulle man kunna säga att 

de inte representerar medlemmarna längre.  

Det skulle kanske ha gett ett annat resultat om jag hade intervjuat ’vanliga’ LO-medlemmar 

om samma frågor. Det hade varit intressant. Men de är endast medlemmar får man komma 

ihåg. Frågan är vad den fackliga arbetarklassen är? Det är en stor fråga i sin enkelhet. Jag 

lämnar den frågan obesvarad, men på det sätt jag valt så blir det de personer som är aktivt 

deltagande i den fackliga arbetarklassen och de som skriver LO bloggen är ett urval av dessa. 
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När det gäller urval av skribenter så tar jag med 100 % av de som skriver i LO-bloggen men 

hur de skiljer sig åt, och deras åsikter, från övriga aktiva inom LO rörelsen tar jag inte med. 

Dessutom, även om utredarna kanske sitter isolerade, så utgår jag ifrån att ombudsmännen 

träffar medlemmar regelbundet. Medlemmar som troligen läser bloggen; det borgar för en 

samsyn. Men, visst, det kan finnas en konflikt här som jag inte känner till. 

Men positionsargumentet handlar inte enbart om representativitet nedåt så att säga. Vi har 

även det faktum att de även agerar på uppdrag av ledningen för LO. Man kan med lätthet 

hävda att det inte är deras åsikter. De återger bara vad de har beordrats eller förstår att de ska 

säga. Det är den officiella versionen på något sätt, kanske bestämd av ett fåtal.  Jag väljer i 

princip att bortse från detta analysobjekt, denna möjliga verklighetsförklaring men är 

medveten att denna finns. Nu är det dessutom inte så troligt att det senare skulle påverka 

validiteten i uppsatsen. Men om det finns en konflikt i frågan mellan bloggarna och LOs 

ledning får inte min uppsats med den aspekten.  

Antal och tid  

Det är ett mindre antal människor som skriver. Jag vet inte hur bloggen skulle se ut med fler 

skribenter. Med andra personer så skulle det kanske se annorlunda ut.  

Jag har valt en relativt avgränsad tid, sex månader. Visserligen har jag tagit med samtliga 

inlägg, men man kan hävda att ett längre avsnitt skulle ge annat resultat. Men samtidigt så kan 

jag säga att denna uppsats speglar just denna tid.  
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Resultat 
 

Här presenteras de övergripande tema som jag fann i bloggtexterna, inklusive reflektioner och 

diskussioner kring de olika trender som dessa tema representerar. De kommer alla att kopplas 

till det etniska perspektivet som är uppsatsens fokus. De tema jag väljer representeras av de 

underrubriker som finns nedan.  

Undersökningsmaterialet består av 81 blogginlägg av 31 bloggare, de flesta inlägg skrivs av 

ombudsmän eller utredare. 

Arbetare och solidaritet har blivit kamp om rättigheter 

Det är en låga närvaro av begreppen arbetare och solidaritet. Två begrepp som varit 

grundläggande i arbetarrörelsen. De finns med, det ska sägas, men då oftast i en internationell 

kontext. Följande två citat är typiska: 

”På den globala arbetsmarknaden är en arbetare en arbetare och strävan för det 

anständiga arbetslivet kräver internationell solidaritet.”53 

och 

”Arbetare ska inte spelas ut mot varandra. Det är grunden för den fackliga 

solidariteten och den känner inga landsgränser.”54 

Internationella frågor är viktiga i bloggen. Man beskriver till exempel hur LO tillsammans 

med andra tjänstemannafack55 deltar i ett internationellt projekt för att hävda internationella 

rättigheter tillsammans med fack från andra länder. Man tar upp begreppet arbetare i andra 

internationella exempel, till exempel i Qatar56.57 Arbetares rättigheter i en internationell 

kontext framställs som viktig. Nu nämns även arbetare i svenskt sammanhang, men då ofta i 

en kontext, till exempel som industriarbetare, en viss skillnad: 

”Och i vilket fall som helst kan vi nog fortsatt konstatera att han hade fel Fredrik 

Reinfeldt, om det där med industriarbetarna, de har i princip inte försvunnit, i 

Torslanda blir de till och med fler än planerat.”58   

Ovanstående citat är en reaktion på Fredrik Reinfeldts uttalande ”We used to have people in 

the industry, but they are basically gone”59 Problemet blir att blogginlägget egentligen mer 

ger lyskraft till Fredrik Reinfeldts uttalande än blir ett verktyg för att lansera en egen idé. Det 

kanske är ett tillfälligt misslyckande men jag tycker det osar av dåligt självförtroende och man 

är kanske inte bekväm med begreppet arbetare. 

                                                           
53 30 april 2015 
54 27 januari 2015 
55 7 maj 2015 
56 31 mars 2015 
57 27 mars 2015 
58 5 maj 2015 
59 5 maj 2015 
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Man använder ofta begreppet mänskliga rättigheter. Det är vanligare än solidaritet. Man 

vädjar då inte till någon ideell moralisk utgångspunkt utan att internationell rätt ska gälla. 

Ibland hamnar man också i kritik av den globala ordningen60.  

”Det är uppenbart att frågan om investerarskydd måste utgå från en allmän 

uppfattning om det är de multinationella företagen som har ökat sin makt de 

senaste decennierna, på nationalstatens och arbetstagarnas bekostnad.”61      

Man poängterar att det är ett problem att företag och länder inte följer Sveriges regler. Att det 

nationella perspektivet skyddar svenskarna är tydligt. Här finns nu en nationalstat. Här finns 

faktiskt något som är, låt oss säga, nationalistiska eller nationella beskrivningar i LO-bloggen. 

Man kan avfärda det med att detta bara handlar om social ojämlikhet, men det är fortfarande 

tydligt var skyddet och grunden finns, och på vilket sätt, genom rättigheter. 

Rasism och bristande jämställdhet beror på ojämlikhet 

Rasismen är självklart närvarande i LO-bloggen. Det är ett begrepp som så klart är negativt 

och måste bekämpas62. Främlingsfientlighet och rasism kommer ur orättvisor och ett 

ojämlikare samhälle menar man och med den SDs framgångar. Rasism och 

främlingsfientlighet är alltså inte ovanligt ämne på LO-bloggen.  

”LO jobbar inte med heliga kor, istället är vi emot all politik som gör skillnad på 

människor, vi är emot alla former av diskriminering, vi vet att demokrati och 

allas lika värde är grunden för det goda samhället, där alla ges möjlighet att växa 

och utvecklas. SD och andra liknande högerpopulistiska och nationalistiska 

partier har det gemensamt att de inte tror på något av det som är LOs värdegrund 

och därför ser de och andra blå-bruna partier oss och den övriga arbetarrörelsen 

som sina huvudfiender.”63 

Rasismen innehåller dock inga deltagare, inga som diskrimineras eller som diskriminerar. 

Med det försvinner ett etniskt perspektiv på diskriminering. Ett etniskt perspektiv borde 

kunnat ge ytterligare ljus åt dessa resonemang. Förutom att man anser att SDs framgångar 

beror på orättvisor och ojämlikhet64 så är SD etniskt inriktade nationalister65. Ingen ovanlig 

åsikt. Men här relateras faktiskt till begreppet etnicitet med då endast som ett negativt laddat 

begrepp.  

 

Kvinnor och arbetarkvinnor är vanligt förekommande. Man uppmärksammar kvinnors 

situation i utlandet66 och i Sverige67. När det gäller kvinnofrågor så fokuserar man främst på 

arbetsmarknad. Det är dessutom framförallt kvinnors situation på arbetsmarknaden som 

genererar ojämställdhet68: 

                                                           
60 23 april 2015 
61 23 april 2015 
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”Vad är det då som har betydelse för att föräldrar ska dela mer lika på 

ledigheten? Enkelt uttryckt, mammors anknytning till arbetsmarknaden och 

position i arbetslivet är viktigare än inkomsten.”69 

Fördomar som förklaringsmodell avfärdas inte men det lyfts inte heller fram. Genusfrågor och 

könsspecifika normer är något som behandlas, men man kopplar ofta ihop ojämlikhet med 

ojämställdhet70: 

”Sammanfattningsvis: Ökad ojämlikhet leder till ökad ojämställdhet.”71 

Det verkar finnas en grundläggande analysmodell som handlar om ojämlikhet som man vill 

använda i första hand. Man använder begreppet arbetarkvinnor men begrepp som 

invandrarkvinnor lyser med sin frånvaro. Kvinnor saknar etnicitet i bloggen. Samtidigt så ser 

man uppenbarligen att en mindre könsuppdelad arbetsmarknad är ett mål. Här hade man lätt 

kunna lägga till etniska perspektiv. Men man väljer att avstå.  

Etnicitet är frånvarande 

Det vi har sett nu är att människor på bloggen främst är något av följande; arbetstagare, 

arbetsgivare, kvinnor eller män. Det är dessutom ojämlikhet som gäller som analysperspektiv, 

och man bör man kunna säga att klass och genus är två kategorier som är närvarande.  

Det finns sådant som skulle kunnat bli en etnisk diskussion i bloggen. Man tar till exempel 

upp etniska konflikter på flera ställen men man utelämnar till exempel i internationella 

konflikter många gånger en fullt möjlig etnisk diskussion. Man demoniserar vissa regimer och 

vissa länders system, men till och med när immigranter diskrimineras i Qatar72 så uteblir den 

etniska dimensionen, när jag skulle gissa att man i Qatar inte skulle göra det.  

Men etnicitet saknas som explicit begrepp i LO-bloggen. Man pratar visserligen om 

nyanlända73 men de får ingen etnicitet. Man verkar inte vilja erkänna deras etniska status. 

Utan denna ömsesidighet eller matchning som det också kallas så kan inte en etniska 

grupperingar frodas. Om bara den egna etniska gruppen ser sig som en etnisk grupp och 

framförallt ett majoritetssamhälle vägrar göra det så minskar den etniska identiteten, då uteblir 

den relationskomponent som jag tidigare skrivit om. Detta återkommer jag till i nästa kapitel. 

Jämlikhet är ett viktigt begrepp i bloggen. Det är inte förvånande då bloggen är socialistisk i 

sin grund. Man menar till exempel att samhällen som är jämlika har bättre hälsa74. Här 

refererar man till viss forskning men mycket tydligt utelämnar man den kritik75 som finns mot 

samma forskning. Man utelämnar kritik som bland annat tar upp immigrationen som faktor 

för ojämlikhet, och då inte enbart utifrån rent ekonomiska orsaker utan även kulturellt riktad 

kritik. Att man utelämnar denna kritik kanske ska ses som naturlig debatteknik, men samtidigt 

så är det en trend på LO-bloggen att bortse från etnicitet.  

Med vilken säkerhet kan jag hävda att det inte finns någon etnicitet i bloggen? Det är 

dessutom svårt att exemplifiera och visa att något inte finns. Jag har ju tidigare beskrivit hur 
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72 31 mars 2015 
73 24,29 april 2015 
74 6 mars 2015 
75 http://www.wsj.com/articles/SB127862421912914915  
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etnicitet främst är fråga om skillnader och likheter som vissa grupper upplever eller får 

tillskrivet. Det nämns också i bloggen olika sorters möjliga identiteter, som jag tidigare 

refererat till – arbetarkvinnor, kvinnor, industriarbetare etc. Men jag vill hävda att dessa 

enbart är benämningar på olika deltagare i den ojämlikhet som man gärna skriver om.  

Jag skulle kanske kunna studera deras språk, hur de skriver och där funnit ledtrådar till någon 

form av indirekt kommunicerad kulturell identitet. Nu ser jag inget sådant, men gör inte 

någon regelrätt språkanalys heller. Denna aspekt lämnar jag.  

Sammanfattningsvis så fokuserar man alltså hellre på idé framför grupp eller grupperingar i 

bloggen är min tes. Frågan är såklart varför man gör så. Det kan vara en stilistisk fråga, ett sätt 

att fokusera på denna blogg, detta är uppdraget, här diskuterar vi ojämlikhet endast, men det 

tror jag är en långsökt förklaring. Det är troligare ett medvetet drag av en annan natur. Denna 

fråga kommer jag att utveckla i nästa kapitel.  
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Sociologisk analys 
 

Här kommer en sociologisk analys utifrån det jag presenterat i förra kapitlet. Två alternativa 

förklaringar till motiv presenteras; konkurrens eller försvar av de universella värdena. 

Dessutom diskuteras möjligheten av bloggen som en del i skapandet av en ny nationell 

identitet. Motivet till bristande närvaro av begreppet etnicitet blir den centrala frågan. Som 

alternativtill motivanalysen presenteras även en förklaringsmodell som tar sin utgångspunkt i 

strukturell diskriminering. Eventuell rädsla från skribenternas sida tillsammans med mediets 

påverkan på innehåll utreds också. 

Motivanalys 

När man gör en motivanalys söker man efter medvetna överväganden76. Med det menas att 

man söker efter val och valsituationer. Det är detta som är så speciellt i en motivanalys. 

Samma argument och påståenden i materialet ses helt olika beroende på vilket motiv man 

utgår ifrån. Det innebär vanligtvis att man inte undersöker allt utan utgår ifrån ett antal 

förutbestämda motiv. Man kan såklart arbeta med helt öppna ögon i analysen, men i denna 

uppsats väljer jag (och många andra) att göra vissa inskränkningar, men inskränkningar som 

fokuserar på de frågor som är aktuella i denna uppsats. 

Som jag tidigare noterade så har Socialdemokratin och med den arbetarrörelsen beskrivits 

som – klass och genus minus etnicitet77. Är det så fortfarande idag, sommaren 2015? Denna 

uppsats ger inte svaret på den frågan, omfattningen är för litet. Men den motsäger inte denna 

analys, den säger inte att något nytt har hänt.  Men jag ska försöka finna motiv varför etnicitet 

fortfarande inte är med, och utgår ifrån LO-bloggen. 

Jag vill börja med att notera en möjlig alternativ förklaring till att etnicitet inte finns med, som 

inte finns med i motivanalysen. Jag har tidigare nämnt högerpopulister som numera antar 

gamla socialdemokratiska perspektiv78. Detta kan spela en roll. Det kan vara så att rädsla för 

att sammanblandas med dessa högerpopulister får bloggen att helt enkelt välja bort etnicitet 

som analysstorhet. Det är omöjligt att vara säker då jag inte intervjuar skribenterna. Men 

etnicitet finns inte ens med när man skriver om internationella sammanhang, det talar inte för 

rädsla som motiv. Och det är konstigt att etnicitet så generellt utelämnas, även om rädsla finns 

med så borde det ändå komma med i bland. Därför tror jag inte att rädsla är ett avgörande 

motiv, även om det såklart kan finnas sådan.  

Begränsningar 

Först vill jag sätta fast några allmänna begränsningar som jag tidigare beskrivit och som 

denna motivanalys arbetar utifrån.  

(A) Dessa ombudsmän och utredare; dessa ”halvpolitiker” säkert många skulle kunna kalla 

dem, de agerar inte helt utifrån sina egna agendor. Deras uttalanden, deras blogginlägg är 

                                                           
76 Esaiassaon. Metodpraktikan 
77 Hort. Volume II The Lost World of Social Democracy 1988-2015, Social Policy, Welfare State, and Civil Society 
in Sweden 
78 Meret and Siim. Multiculturalism, right-wing populism and the crisis of social democracy The crisis of Social 
Democracy in Europe 
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beroende av deras position. Denna position varierar såklart en del. Framförallt utredarna är 

inte på något sätt ”arbetare”. De är tjänstemän, medelklass kanske någon hade sagt. 

Ombudsmännen har gjort karriär, lämnat tidigare arbetsuppgifter många gånger. Det går alltså 

att säga att de inte representerar medlemmarna längre.  

(B) Men positionsargumentet handlar inte enbart om representativitet nedåt så att säga. Vi har 

även det faktum att de även agerar på uppdrag av ledningen för LO. Man kan med lätthet 

hävda att det inte är deras åsikter. De återger bara vad de har beordrats eller förstår att de ska 

säga. Det är den officiella versionen på något sätt. Hur detta möjligtvis kan påverka bortser 

jag ifrån. 

De två motiven 

Jag utgår alltså från bristen på etniska resonemang i bloggen. Att det är så genomgående 

måste bero på att det finns en stor och allvarlig fråga eller konflikt i bakgrunden. Utifrån detta 

och de begränsningar jag beskrev kan jag se två möjliga motiv. Jag landar i två möjliga 

motivscenarier.  

Vi kan se det som ett led i en (1) konkurrensstrategi där bloggen antingen för 

medlemmarnas talan genom att vägra se etniciteter eftersom det konkurrerar med de egna 

begreppet klass (och ojämlikhet) eller så ser de etnicitet som ett konkurrerande 

ojämlikhetsbegrepp som riskerar att skapa nya konkurrerande organisationer som bygger på 

etnisk ojämlikhet.  

Det kan också vara ett (2) försvar av de universella värdena där fokus på etnicitet blir ett 

hot mot att alla ska behandlas lika.  

Dessa motiv påminner om varandra, men de är i sin karaktär helt olika. Vi har ett som tar ett 

medlemsperspektiv eller ett organisationsperspektiv. Och det andra som sätter idé framför 

grupp. De två motiven kan nog ses ur ett historiskt perspektiv också. Det första, att kanske 

kämpa för sina medlemmar är lika gammalt som arbetarklassens historia. Det andra, att 

kämpa för universella idéer måste ses som en modernare form av arbetarklass och 

socialdemokrati. Mer om detta nedan.   

1. Konkurrensstrategi 

Ett sätt att förhålla sig till LO-bloggen analytiskt är att se det som konkurrens. Detta tror 

jag är det vanligaste sättet att se på de motiv som styr hur intresseorganisationer agerar. 

Man kan se denna konkurrens på olika sätt. Jag ser två alternativ i detta fall, antingen en 

konfliktyta mellan synsätten klass och etnicitet eller mellan LO och andra möjliga 

organisationer som bygger på etnicitet. Det viktiga är att jag här utgår från att man ser 

etnicitet som ett begrepp som gör att man riskerar att definiera ojämlikhet på ett nytt sätt 

eller så blir ett ökat fokus på etnicitet, ett nytt sätt att se på ojämlikhet och med det en 

möjlighet för nya organisationen att ta plats, på LOs bekostnad. Dessa nya organisationer 

eller rörelser bygger då sin analys på etnicitet. En kombination kan så klart vara fallet. 

Denna konkurrens kan också ses som att skribenterna antingen kämpar för sina 

medlemmar eller för sig själva och LO som organisation. 

Etnicitet kan ses ur många sätt. I kapitlet Teoretisk och begreppslig referensram redogörs för 

hur man bland annat se det som en yta för konflikt eller konkurrens. Det skapar då eller är 

utgångspunkt för ett - vi och dom. Denna konflikt kan då finnas mellan olika etniska 
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grupperingar. Men vi har alla olika tillhörigheter och identiteter. Etnicitet som sådan eller 

vissa typer av etnicitet kan lika gärna vara i konkurrens med andra sätt att särskilja. Dessa kan 

till exempel vara olika klassbegrepp eller något annat sätt att definiera ojämlikhet eller 

olikhet. 

När man ska förstå bakgrunden till dessa typer av konflikter så finns flera ingångar. En av 

dessa handlar om konkurrens mellan en traditionell arbetarklass och en ”ny” eller flera ”nya” 

grupper som kanske immigrerat eller redan finns i staten79 och denna typ av konflikter har 

konstaterats i analyser80 av motsvarande system. Här måste man jämföra med andra 

ekonomier och miljöer som i takt med ökad immigration fått lägre facktillhörighet och ökad 

konflikt mellan fackanslutna och icke-fack anslutna81, ofta med lägre löner och ofta bestående 

av immigranter eller personer med härkomst ur immigrantfamiljer.  

Den matchningsproblematik, den bristande ömsesidighet i etniska termer, som jag tidigare 

nämnt i kapitlet Teoretisk och begreppslig referensram är ett kraftfullt verktyg i sådana 

konflikter. När det gäller nationella konfliktytor så finns det historiskt sett analyser82 av olika 

sätt att hantera denna situation för majoritetsgruppen, dessa kallas ibland konkurrensteorier, 

man kan då försöka utesluta de ”nya” eller så försöker man arbeta tillsammans. Det LO-

bloggen uppvisar kan vara en del av en sådan konflikt, kanske ett första steg, eller så är 

konflikten något som inte finns reellt men upplevs verklig i den miljö som bloggarna verkar.  

Mycket i LO-bloggen handlar om den globala ekonomins faror och dess för LO negativa 

maktförskjutningar men också att andra grupper av arbetstagare mer direkt blir en del av det 

svenska systemet. Med det menar jag att om arbetare i ett annat land tvings arbeta för 

svältlöner så kanske arbetstillfällen flyttas dit eller så kanske villkor som lön påverkas i 

Sverige. I dessa fall går det inte att bortse från att LO-bloggen agerar för att behålla 

medlemmarnas privilegier, att det inte alltid handlar om medkänsla och internationell 

solidaritet.  

När det gäller ungdomar och kvinnor så är deras speciella situation något som tas upp i 

bloggen, de finns - kan man spetsa till det. Arbetarrörelsen och LO har ju nyligen blivit 

feministisk83. Man kan säkert hitta tydliga paralleller till ett framväxande genustänk avseende 

etnicitet, det finns inget erkännande än kanske man kan säga. Det finns klarlagt i litteraturen 

att försvarandet av etniska privilegier är det historiskt vanliga84. Det går att säga att man 

försvarar sina etniska privilegier nu, precis som en manlig arbetarklass försvarade sina 

könsmässiga förr.  

Här kan man återigen också jämföra med bristande matchning som jag tidigare resonerat om. 

Att LO-bloggen, antingen om vi utgår ifrån att den representerar majoritetssamhället eller 

inte, liksom på detta sätt förvägrar etniska grupperingar sin existens, de erkänns inte. Det 

krävs en ömsesidighet för att en etnisk identitet ska blomstra, men den finns inte här. Det 

måste finnas ett vi och ni eller åtminstone ett vi och dem. Här finns alltså både en konflikt om 
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konkurrens och en konflikt om hur man definierar ojämlikhet samt vem som äger rätten att 

definiera ojämlikhet; klass eller etnicitet. 

LO består av många olika etniciteter, därför tror jag att man kan avfärda att enbart se det som 

en etnisk konflikt. Och då finner jag två möjliga alternativ som jag började med. Det kan vara 

en konflikt som antingen handlar om medlemmarna eller om LO. (Eller båda såklart.) Att 

arbeta för sina medlemmar är skribenternas jobb. Och det är relativt lätt att se denna 

konkurrens som att man arbetar för sina medlemmars bästa och att skribenterna anser att 

medlemmarna vinner på att etnicitet inte blir ett begrepp som används för att definiera 

ojämlikhet på ett nytt sätt, en ny konfliktyta. Men det kan också vara så att LO vill ha 

ensamrätt att organisera arbetarklassen. Detta är självklart ett känsligt ämne, men om nya 

analyser angående ojämlikhet (på etnisk grund) kan ta plats så riskerar nya organisationer och 

rörelser som mer bygger på etnisk ojämlikhet att startas, växa och ta plats på LOs bekostnad. 

Med både politiska och ekonomiska effekter för LO. Detta är också ett möjligt motiv. Det kan 

vara så att man inte tänker på medlemmarnas bästa alls, utan enbart på LO som organisation 

och de som arbetar där. 

Sedan så måste man också framhålla att LO-bloggens hållning inte behöver vara av någon 

sorts egoism, om någon tror att det är min åsikt. Det kan vara ett exempel på ’Rational 

Choice’ istället för ’Political Choice’ 85. Man tror att detta förhållningssätt är bäst för alla 

medlemmar eller till och med bäst för Sverige. Det tar också nästa motivanalys fasta på. 

2. Försvar av de universella värdena 

I denna andra motivanalys ser jag anledningen till att skribenterna inte tar upp begreppet 

etnicitet som ett resultat av att de anser att ett etniskt perspektiv (och identitetspolitik) 

leder till att man inte behandlar alla lika. Man vill istället försvara de universella värden 

som står för likhet och likvärdig behandling. Individens rättigheter gentemot gruppen om 

man så vill. Här finns kanske också en början på något som kan kallas en ny nationell 

identitet. 

I bloggen använder man sig av en vanlig utgångspunkt; att ’främlingsfientlighet’ är en effekt 

av rädsla och oro för vad det ’moderna’ samhället kan innebära. Det är inte något som uppstår 

ur etniska konflikter. Det uppstår däremot om inte alla känner att de förstår vad som händer, 

om inte alla är med. Detta är en mycket tydlig utgångspunkt i bloggen. Detta kan förklara 

varför man inte vill gå in i en diskussion om olika etniska grupper eller liknande. Här kan man 

också notera att det inte finns tydliga referenser till vad man kan kalla multikulturalism i 

bloggen trots att jag tidigare visat multikulturalismens stora inflytande. Man skriver mycket 

om olikheter och rättigheter men man kan inte kalla den identitetspolitisk. Det är kanske inte 

så konstigt då huvudfokus framförallt är arbetare och/eller fackföreningsmedlemmar. Men 

samtidigt rör man sig i fältet, man skriver till exempel mycket om kvinnor, den är en tydlig 

identitet, en tydlig grupp. 

När det gäller den så kallade identitetspolitiken som vanligtvis ses som en del av det 

multikulturella anslaget så finns det kritik86 både från höger och vänster i samhället. Från 

höger så ser man ofta den som anti-nationell, den ifrågasätter den nationella identiteten helt 

enkelt. Från vänster blir det mer komplicerat. Men från vänster kan man sammanfatta det i att 
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det blir frånsteg från universella87 idéer. Det är inte osannolikt att bloggen är en del av den 

kritiken. Det intressanta blir då varför man inte skriver det rätt ut? Som vanligt så finns det 

centrala kanske inte i det som skrivs utan det som inte skrivs. Av någon anledning kan man 

kanske inte tydligt formulera sin vänsterkritik mot identitetspolitiken. Det kan ju självklart 

vara något så enkelt som att man inte vill beblanda sig med den kritik som kommer från höger 

men det kan också vara så att man inte bestämt sig?  

Ibland hävdas att det svenska majoritetssamhället inte ännu är ’moget’ att se sig som en etnisk 

majoritet. Liknande kan man hitta i UK där vissa menar att begreppet inte verkar ta rot88. Det 

är lätt att se LO bloggen som en del av etablissemanget, av majoritetssamhället. Som inte är 

moget, men kanske är på väg. Då kanske LO-bloggen visar på något i rörelse, där man ännu 

inte nått fram än. För man bör notera att de andra delarna av multikulturalismen89 - 

antirasismen och konstaterandet att samhället är mer mångfacetterat och internationellt idag 

finns med i bloggen. En förespråkare för identitetspolitik skulle kunna säga att LO-bloggen 

inte är framme eller fullständig än, men på väg. Och då faller mina argument i denna andra 

motivanalys. Här finns en osäkerhet. 

I en krock mellan, vad man kan kalla det universella perspektivet och trenden mot mer 

gruppcentrerade rättigheter, så är bloggen inne på rasism. Men man utelämnar etnicitet som 

förklaringsmodell trots att det är vanligt att se etniska konflikter90 som orsak. Man skriver 

istället att individcentrerad modernitet leder till rädsla och främlingsfientlighet; återigen en 

analys utan etnicitet, trots likheterna och korrelationerna mellan dessa begrepp.  

Bloggen fokuserar mycket på rättigheter, framförallt i internationellt perspektiv men även i ett 

svenskt sådant. Att rättigheterna ska gälla är viktigt. Det passar mycket bra in på Borevis91 

analys att det svenska samhället har ökat sitt fokus på de civila rättigheterna och med det en 

förnyelse av den nationella identiteten.  

Allt detta ger argument för att motivet bakom bloggens avsaknad av etnicitet är ett försvar av 

de universella värdena. Man vill att alla ska behandlas lika, fokus på etnicitet blir det 

motsatta. 

Men det går att föra analysen ett steg fram. Man ser alltså ofta Sverige som ett föredöme i 

bloggtexterna, även om det finns mycket att kritisera, (vilket man också gör). Sverige blir ett 

föredöme och på något sätt en garant för vissa rättigheter. Att på det viset se sitt eget land som 

bättre än andra skulle kunna ses som någon form av nationalism. Det kan finnas en 

bakomliggande etnisk analys eller ställningstagande bakom detta, men jag hittar inget sådant i 

bloggtexterna. Man kan dock säga att man också med detta betonar kulturell likhet, och med 

det så finns det en koppling till en ny icke-etnisk svensk nationalism, där nationen står för och 

garanterar vissa särskilt uppskattade och försvarbara rättigheter. Det går inte att avfärda att 

man letar efter eller kanske till och med lanserar en ny gemensam nationell identitet på det 

sätt som Borevi92 menar att Sverige som stat relativt nyligen beslutat att göra, och därför 

fokuserar mycket kring rättigheter som det nya gemensamma. Nu finns inga direkta svenska 
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paralleller till en sådan stat som så fullt fokuserar på Demos (icke-etnisk) eller ens som utgår 

från rättigheter. Det vore ett paradigmskifte som Borevi också menar att det är. Varför skulle 

LO-bloggen gå i bräschen för detta kanske någon undrar. Och det är en relevant fråga. Det är 

nog inte skribenternas direkta uppdrag. Om denna spekulation stämmer så bör vi snart kunna 

se mer av en sådan trend och att även ledningen för LO är delaktig. Nu undersöker denna 

uppsats enbart LO-bloggen.  

Det sista kan till och med ses som ett eget motiv, en ny anledning till den bristande etniska 

diskussionen i LO-bloggen. Men jag väljer att se detta som en variant på ett försvar av de 

universella värdena, en extrem variant kan man kanske säga, där dessa värden i princip helt 

tar över och blir det man bygger hela samhället på, inklusive nationell identitet. 

Om vi väljer att se att frånvaron av etnicitet inte enbart är en del i ett försvar av den egna 

organisationen eller de egna medlemmarna, där det senare är enkelt då även personer med 

annan än traditionell svensk etnicitet är medlemmar. Då bör denna motivanalys, att försvara 

de universella värdena och kanske till och med påbörja något som skulle kallas en ny nationell 

identitet, vara möjlig. LO-bloggen blir en försvarare av rättigheter, som gäller alla, utan att 

etnicitet blandas in i bilden. 

Underordning och strukturell diskriminering 

Utöver dessa två motiv så kan frånvaron av etnicitet även vara en del i andra processer i 

samhället. Det kan vara så som en del forskare93 menar att fackföreningar, i detta fall LO, är 

med i en rasifieringsprocess som skapar underordning. Vi talar då om en strukturell 

diskriminering. Vi har då vad Neergaard kallar inkluderande underordning och uteslutning94. 

Att individer stängs ute från gemenskapen samtidigt som främst migranter och minoriteter 

genom rasifiering och strukturell diskriminering tilldelas negativa kulturella och biologiska 

egenskaper och med det en underordnad position. Denna strukturella diskriminering är i sin 

form osynlig då den inte behöver åtföljas av tydliga attityder, även om det ofta är fallet. Den 

handlar om processer och regler som skapar ett vi och dom; överordning och underordning. 

Om man väljer denna analys kan valet att inte se den etniska aspekten vara en del av en sådan 

process.  

Denna strukturella process kan såklart leva för sig. Den behöver inte vara enbart relaterad till 

LO eller LO-bloggens skribenter. Men den position som LO befinner sig i dag präglas av 

osäkerhet och tveksamhet. Den nya arbetskraft som ibland kallas prekariat eller ’unfree 

labour’95, den symboliserar ett problem för fackföreningar idag.  Om de omfamnar denna 

grupp så uppstår två parallella problem. Dessa handlar bägge om solidaritetens gräns. Ska 

man fokusera enbart på nuvarande medlemmar eller inte. Om de inte är medlemmar, och 

kanske inte vill eller kan bli medlemmar då hamnar LO utanför sitt uppdrag att verka för sina 

medlemmar, och det är osäkert om detta skulle gynna medlemmarna eller inte. Om denna 

utökade solidaritet skulle vara positiv för LOs medlemmar eller inte är högst osäkert. Om det 

skulle leda till kraftigt ökade medlemsnivåer och med det numerär ökad kraft så borde det 

innebära positiva effekter, men om det inte sker så kan man hävda det motsatta om icke-

medlemmar sätts i fokus.  
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Den som söker rasistiska attityder i LO-bloggen hittar inte det. Men den tystnad som finns 

skulle kanske kunna ses som en attityd eller möjligtvis som en manifestation av den 

diskriminering som finns. Man kan inte heller bortse från att det också kan ses som ett verktyg 

för att underordna. Nu behöver denna tystnad inte nödvändigtvis vara en del i en medveten 

strukturell diskriminering även om man utgår får Neergaards analys. Det kan fortfarande vara 

så att man tvekar. Det kanske kommer en ny strategi som utgår från rasifieringsanalysen? 

Bakom stängda dörrar så kanske denna diskussion lever? En förespråkare för Neergaards sätt 

att analysera skulle kunna nöja sig med att hävda att LO ännu inte har en antirasistisk strategi. 

Men det fokus på rättigheter som LO-bloggen fokuserar på kan också ses som att man valt att 

diskutera utökad solidaritet med dessa individer och grupper. Det kan vara ett solidariskt 

beteende i sig självt. Man kan alltså säga att detta fokus på rättigheter är en manifestering av 

att man känner solidaritet, men det går också att se det som att man inte väljer solidaritet, man 

väljer individuella rättigheter istället, man kämpar för dessa människors enskilda rättigheter 

istället för kollektiv solidaritet, eller utökad solidaritet som Neergaard kallar det. 

Är då LO-bloggen rasistisk? En provocerande fråga. LO-bloggen uppvisar alltså inga attityder 

som är direkt rasistiska kan säkert sägas. Men om man antingen medvetet eller omedvetet är 

med i en rasifieringsprocess av medlemmar och icke-medlemmar som inte är etniska svenskar 

är svårt att avgöra med denna empiri. Om vi även jämför med de båda motiv som tidigare 

presenterades så kan denna strukturella diskriminering vara en del av dessa. Främst det 

konkurrerande perspektivet är lätt att se som innehållande strukturell diskriminering där 

underordning blir ett verksamt verktyg. Här kan det alltså vara så att skribenterna är en del av 

denna process specifikt eller så är det en större strukturell påverkan där dessa skribenter 

enbart är några av många fler. Och kanske helt omedvetna.  

Det är viktigt att lyfta fram den upplevelse av vara trängd som även Neergaard 

uppmärksammar, där LO märker att maktpositionen tunnas ut samtidigt med en oförmåga att 

formulera en ny strategi som möter hoten. Detta kan också vara en del i svaret varför man inte 

vill diskutera en fråga och ett ämne som etnicitet. Man saknar kanske svar.  

Påverkar mediet? 

När det gäller att analysera etnicitetens frånvaro så finns en möjlig förklaringsfaktor i själva 

mediet. LO-bloggen är visserligen ett officiellt organ. Skribenterna bloggar på uppdrag och 

ingen tveksamhet råder om detta. Samtidigt så är blogginläggen personliga reflektioner som 

lika tydligt kommer från en person med bild och fullständiga kontaktuppgifter. De blir på det 

sättet något som skulle kunna beskrivas som personliga blogginlägg. Det som är speciellt här 

är att det just är bloggar. Bloggen har funnits länge nu och många bloggar. Bloggen kan nog 

sägas ligga mellan vanlig publik kommunikation det rent privata. Det som blir intressant är 

om detta kan påverka denna analys. Inom forskning96 av privat bloggskrivande så betonar 

man att sådana bloggar ofta innehåller, och får som delsyfte, sådant som att presentera sig 

själv på ett för en själv positivt sätt. Man tar både chansen att framstå på ett visst sätt och man 

undviker annat. Det kan handla om värderingar och moral men även att man lyfter in episoder 

eller kontakter som man tror gynnar bilden av sig själv. Med ovanstående forskning så skulle 

man kunna hävda att syftet är att framhäva sig själva. Blogginläggen kan då (även) bli 
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”reklamtexter” för skribenterna, som bygger deras officiella framställning och identitet. Det 

kan då vara så att detta påverkar skribenternas inlägg och hur de beskriver etnicitet.  

Det kan finnas generella samhälleliga orsaker om hur man vill uppfattas, som bloggmediet så 

att säga tar hänsyn till. Men det kan även finnas orsaker inifrån LO. Om det är så att LO inte 

vet var rörelsen ska, LO tvekar, så kan det till exempel bli något man känner sig nödgad att ta 

hänsyn till. Man kanske blir rädd att ta ställning i frågor som inom en relativt snar framtid 

utvecklas i motsatt väg. Den tystnad som finns kanske kan hitta sin orsak här. Men det kan 

även finnas andra samband som handlar om skribenternas framtoning. Detta liknar den 

diskussion som uppsatsen för om rädsla att verka högerpopulistisk och att man då väljer bort 

ämnet av liknade typ av skäl. I andra tillfällen pratar skribenterna kanske om etnicitet men 

inte här. Man vill inte riskera något, därför är man tyst. Nu tror jag inte på denna analys av 

rädsla eller av att man vill framställa sig på ett visst sätt och därför utelämnar etnicitet. Jag gör 

det av det enkla skälet att skribenterna är så många och frånvaron av etnicitet så total. Min 

uppfattning är att alla inte kan vara likadana i detta avseende. Det är inte troligt. Det finns 

alltid någon som inte bryr sig eller trotsar rädslan är min uppfattning. Nu kanske någon menar 

att detta även skulle avvisa andra tolkningar jag gör. Det finns kanske andra rädslor, och så 

kan det vara. Men jag menar att just sådant som personliga egenheter som hur man vill 

uppfattas och hur mycket man bryr sig vad andra tror inte kan slumpa sig så här totalt. Men 

jag kan såklart inte vara säker.             

Sammanfattningsvis 

I textanalysen i kapitlet – ”Resultat” - kan jag konstatera att det finns mycket lite av etniskt 

perspektiv. Det finns flera andra ingångar men genomgående så vill man se världen utifrån ett 

perspektiv av ekonomisk ojämlikhet. Detta gäller även genusfrågor, även om kvinnor blir en 

typ av identitet. Kvinnor anses diskrimineras i en kontext av ekonomisk ojämlikhet.  

Om vi enbart ser på effekter så kan man nöja sig med att det finns en matchningsproblematik. 

Etniska minoriteter blir inte noterade eller accepterade. Det kan också vara så att man gör det 

av skäl som handlar om okunskap, eller rädsla att vara rasistisk, möjligtvis tillsammans med 

den effekt mediet kan ge, och då skulle analysen kunna stanna där. Men det kan också vara 

det omvända, att man deltar i en strukturell diskriminering av minroteter och migranter som 

på detta vis underordnas. Detta kan då också förklara etnicitetens frånvaro.  

Om vi menar att frånvaron av etniska perspektiv är medveten så hamnar vi i två 

motivscenarier; antingen att LO-bloggens medlemmar av någon anledning ser ett 

konkurrensförhållande eller så anammar man ett vanligt förhållningssätt från vänster idag och 

menar att ett tydligare etniskt perspektiv skulle skada de universella principer som styrt 

svensk välfärd och varit en ledstjärna för svensk vänster. Utifrån denna undersökning så är det 

svårt att välja alternativ. Det kan också vara så att alla argumenten är korrekta; att det finns 

flera motiv som styr bloggens skribenter.  

Det finns också en möjlighet att bloggens bristande etniska fokus egentligen handlar om att 

skribenterna och LO vill fokusera på något som skapar nationell gemenskap och ser kulturell 

likhet som ett mål, och med det är kanske bloggen är med och skapar en ny nationell identitet, 

där vissa tydliggjorda rättigheter skapar gemenskap och stolthet. Empirin är för liten för att 

hävda mer än att parallellen och jämförelsen finns.   
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Avslutande sammanfattning och reflektion 

 

Jag har i denna uppsats kunnat visa på att LO-bloggen medvetet utelämnar det etniska 

perspektivet.  

Frånvaron av etnicitet kan bero på rädsla för begreppet, som framförallt bör höra samman 

med att högerpopulister redan antagit en position i fältet som man inte vill sammanblandas 

med. Jag tror själv inte så mycket på denna senare analys, bland annat då etnicitet till och med 

är frånvarande i internationella frågor. Men jag har inte intervjuat bloggarna och kan inte 

avfärda rädsla som drivkraft. 

Bloggen som sådan kan påverka skribenterna att framstå på ett visst sätt. Detta skulle också 

kunna förklara frånvaron av etnicitet. Nu är frånvaron så total så det är svårt att se detta som 

den dominerande orsaken. 

Men det kan också så att man på något sätt deltar i en strukturell diskriminering av minriteter 

och migranter som resulterar i underordning (rasifiering). Detta deltagande kan man se både 

som aktivt och passivt. Detta kan då även vara med och förklara varför etniciteten inte 

prioriteras. 

Om vi närmare ser på de motiv som kan styra LO-bloggen så hävdar uppsatsen två möjliga 

huvudmotiv. Antingen kan vi se det som att det är ett led i att försvara sina medlemmar eller 

sin egen organisation, ett konkurrensmotiv eller så ser man det som att man vill försvara de 

universella värdena och att alla ska behandlas lika oberoende av etnicitet. Dessa motiv kan 

även innehålla delar av sådant som rädsla att framstå på felaktigt sätt eller att man aktivt eller 

passivt deltar i en strukturell diskriminering. 

Eller så är det så radikalt att vi bevittnar en blogg som är med och skapar en ny icke-etnisk 

nationell identitet byggd på definierade rättigheter. Detta sista skulle stämma med forskning 

om hur Sverige som stat förändrats de senare åren. För när jag läser LO-bloggen får jag 

intrycket att nationen har fått en ny roll i arbetarklassen; och nu som garant för rättigheter, 

från att nationen mer varit den arena i vilken den svenska arbetarklassen verkat och känt 

samhörighet i. Man kanske dessutom kan säga att vissa definierade rättigheter är på väg att 

överta den roll som solidariteten hade innan. 

LO-bloggen är ett officiellt organ. Det som skrivs i denna blogg måste anses på något sätt 

sanktionerat eller accepterat av LOs ledning. Denna uppsats försöker inte fånga upp alla olika 

åsikter som finns inom LO och arbetarrörelsen. Och den som tycker sig ha hört annat från LO 

kan säkert ha rätt. Men den som tycker att denna uppsats då inte kan sägas representera LOs 

åsikt i denna fråga ber jag betänka vad som är LO eller kanske bara delvis. Mycket sägs i 

debatten, men varifrån är en viktig parameter. Sedan så kan andra organ fortfarande vara en 

del av arbetarrörelsen. 

Att arbeta med något som är så aktuellt och kontroversiellt har varit inspirerande. Jag har bara 

under den tid jag arbetat med denna uppsats märkt ett skifte i den allmänna debatten, etnicitet 

är just nu, sommaren 2015, aktuellare än någonsin. Jag har de senare åren sett vetenskapliga 

verk förvanskas eller kidnappas av olika fraktioner, och är inte dummare än att jag förstår att 

denna studentuppsats kan råka ut för samma sak. Jag hoppas att så inte blir fallet.  
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