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1. Inledning 
 

Idag lever vi i en allt mer globaliserad värld, där olika världsdelar och länder i allt högre 

grad integreras med varandra genom ett flöde av varor, tjänster och människor. Även 

om människor i alla tider har flyttat mellan olika länder och kulturer och blandat sig 

med varandra är en mer storskalig invandring ett rätt så nytt fenomen i Finland. På 80-

talet var Finland fortfarande ett etniskt sett relativt homogent samhälle, därifrån 

människor främst flyttade utomlands, men i dag flyttar allt fler människor från olika 

delar av världen hit. Händelser som har bidragit till en ökad internationalisering av 

Finland är bland annat Sovjetunionens fall och EU-medlemskapet 1995. År 2012 

utgjorde andelen utländska medborgare 3,6 % av befolkningen, medan andelen år 1990 

var endast 0,5 % (Statistikcentralen. Medborgarskap efter ålder och kön enligt landskap 

1990–2012). Den ökade invandringen syns särskilt i Helsingfors där andelen utländska 

medborgare år 2012 uppgick till 8,4 % av befolkningen (Helsingin kaupungin tietokeskus. 

21.2.2013) 

 

Den ökade invandringen har lett till såväl en offentlig politisk diskussion om 

integrationen av invandrare som till en hel del akademisk forskning på området, men i 

allmänhet koncentrerar sig integrationsdebatten och forskningen på frågor som 

arbetsmarknadsintegration, språkkunskap samt tillägnandet av den lokala kulturen. Men 

även om människor med invandrarbakgrund är underrepresenterade inom politiken och 

även i många fall också har en dålig kännedom om sina politiska rättigheter har 

invandrarnas politiska integration och underrepresentation tills nyligen studerats och 

diskuterats rätt så lite i offentligheten.1  Att det i Finland finns en växande grupp 

medborgare och invånare som är underrepresenterade inom det politiska systemet ser 

jag som ett demokratiskt problem och därför är mitt syfte i den här studien att studera 

politiskt deltagande bland personer med invandrarbakgrund. 

 

Graden av invandrares politiska aktivitet förklaras ofta med hurudana möjligheter för 

politiskt deltagande det finns i olika samhällen. Det här innebär att aktiviteten är 

beroende på hurdana olika inkluderings- och exkluderingsmekanismer för invandrare 
                                                             
1 Inför kommunalvalet 2012 har invandrares politiska deltagande fått mer utrymme i den offentliga 
debatten än tidigare, se t.ex. Peter Kariukis ledare i Helsingin Sanomat 9.9.2012 och Yle Uutiset 
2.10.2012   
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som förekommer i olika politiska system. Som exempel på sådana mekanismer kan 

nämnas lagstiftning som reglerar möjligheten att få medborgarskap eller utländska 

medborgares rätt att rösta i val. Förutom lagstiftnigen som hänger ihop med olika 

rättigheter påverkas möjligheterna till politiskt deltagande av olika formella och 

informella drag inom det politiska systemet så som utformingen av parti- och 

valsystemet, samt olika drag inom den politiska kulturen. (Martinelli 2005, 6, Bird, 

Saalfeld & Wüst, 2011, 12) 

 

Men huruvida invandrarare brukar sig av de här möjligheterna beror också mycket på 

deras socioekonomiska ställning och sociala kapital i samhället i allmänhet, och därför 

har man också funnit att det förekommer stora skillnader i politiskt deltagande bland 

olika invandrargrupper. Dessutom är aktiviteten mycket beroende på olika individers 

ideal och normer samt ifall de ser sin vistelse i landet som temporär eller tillfällig och 

ifall de har varit politiskt aktiva i sitt tidigare hemland. På gruppnivå är aktiviteten 

också beroende av om det förekommer institutionaliserade invandrar- och etniska 

grupper. (Martinello 2005, 6, Gonzáles-Ferrer 2011, 69-73) 

 

I och med att det i Helsingfors idag finns en allt större grupp invånare med 

invandrarbakgrund och somliga relativt stora invandrargrupper (de största 

språkgrupperna förutom finska och svenska är ryska, etniska och somaliska) är det 

intressant att se vad det här har för verkningar på det politiska deltagandet. Den ökade 

invandringen syns åtminstone i ett ökat antal kandidater med invandrarbakgrund i 

politiska val, trots att personer med invandrarbakgrund fortfarande är 

underrepresenterade på kandidatlistorna och i beslutsfattande organ. 

 

Syftet med min studie är att granska utlandsfödda politikers, närmare bestämt i 

kommunalvalet 2012 i Helsingfors uppställda kandidaters, uppfattningar av och 

resonemang kring politiskt politisk representation. Min huvudsakliga forskningsfråga är 

således vilka samhällsgrupper och politiska intressen kandidaterna ser sig själv som 

representanter för och hur de resonerar kring sitt representantskap. Förutom min 

huvudsakliga forskningsfråga är jag även intresserad av hur och av vilka orsaker 

kandidaterna har valt att aktivera sig politiskt. Dessutom är jag intresserad av huruvida 

de anser att det inom politiken förekommer specifika invandrarintressen och vilka de 

här intressena i så fall anses vara. Som min teoretiska referensram använder jag mig 
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främst av olika teoretiska perspektiv på politisk representation och framför allt Anne 

Phillips (1995) idé om närvarons politik. Dessutom använder jag mig av olika teorier 

om identitet och tillhörande, samt politisk integration och mobilisering. Eftersom jag 

utgår från en uppfattning av identiteter som mångskiftande och kontextbundna ser jag 

det som särskilt intressant att studera hur den politiska representationen hänger ihop 

med sociala identiteter. Studien består av en kvalitativ analys av samtalsintervjuer med 

10 kandidater som jag har gjort efter kommunalvalet. Till sin natur är min studie en 

beskrivande fallstudie. 

 

Förutom på grund av en ökad invandring och underrepresentation anser jag det vara 

viktigt att studera invandrares politiska deltagande vid denna tidpunkt eftersom 

invandringen under de senaste åren har blivit en mycket mer politiserad fråga på grund 

av att debatten främst har initierats av aktörer som förhåller sig negativt till invandring. 

Därför är det intressant att se hur kandidaterna har reagerat på debatten och 

politiseringen av invandringen och huruvida det speglas i deras uppfattningar av deras 

egna politiska representantskap. Å ena sidan förväntar jag mig att en del av 

kandidaterna ser det som viktigt att föra fram alternativa synpunkter på invandrings- och 

minoritetsfrågor och så att säga lyfta fram ”invandrarnas röst” i offentligheten. Å andra 

sidan förväntar jag mig att en del av kandidaterna vill undvika en stämpel och 

kategorisering som uttryckligen invandrarkandidater eftersom de kanske främst ser sig 

som allmänpolitiker som har synpunkter och expertis på många andra politikområden. I 

och med att invandringen under de senaste åren har blivit ett hett ämne finns det mycket 

intresse för invandrarkandidater inom partierna och i medierna. Risken med det här är 

att man inte ger utrymme för kandidater med invandrarbakgrund definiera sig själv utan 

att man lätt ser på dem som en homogen särgrupp som endast intresserar sig för 

integrationsfrågor. 

1.2 Varför studera invandrares politiska deltagande? 

Weide (2009a, 49) påpekar att den akademiska forskningen av invandrare som kategori 

kan problematiseras utgående från att det skapar och upprätthåller en indelning 

människor i vi och dem. Om man motiverar studiet av invandrares politiska deltagande 

med att politiskt passiva invandrare utgör ett potentiellt samhälleligt hot bygger man 

upp en bild av invandraren som främmande och hotfull. Men liksom Weide (ibid., 49) 

och Mervola (2005, 40) anser jag det vara motiverat att studera invandrares politiska 
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deltagande utgående från att olika gruppers ojämlika samhällsposition är ett problem i 

sig och att det således handlar om alla människors lika demokratiska rättigheter. Från en 

sådan utgångspunkt anser jag att det bättre går att motivera att man studerar 

underrepresenterade gruppers politiska deltagande. Att inte alls studera ämnet skulle 

kunna leda till en ännu mer ojämlik situation. Samtidigt kommer man ändå inte helt och 

hållet i från problemet med att det finns en risk för att man skapar och förstärker en 

indelning i vi och dem. Men jag anser det vara lättare att hantera den här problematiken 

om man är medveten av problemet och i forskningen är sensitiv för de medverkande 

människornas identiteter och egna definitioner av sig själv. 

  



7 
 

2. Bakgrund 

2.1 Det politiska deltagandet bland invandrare 

I det följande delkapitlet kommer jag att behandla det politiska deltagandet bland 

invandrare i ljuset av tidigare forskning. Jag kommer huvudsakligen att koncentrera mig 

på situationen i Finland men även att presentera forskning från Sverige i den mån jag 

bedömer den vara relevant. Jag kommer även att ta upp hurudana olika möjligheter för 

politiskt deltagande och påverkande det finländska samhället erbjuder människor med 

invandrarbakgrund.  

 

Idag utgör människor med invandrarbakgrund en allt större del av de röstberättigade i 

Finland, och det här gäller särskilt kommunalvalet där alla som permanent bor i landet 

har rösträtt oberoende av medborgarskap. Rätten att rösta och ställa upp i val tillfaller 

EU- samt norska- och isländska medborgare som enligt lagen om hemkommun (L 

201/1994) har varit bosatta i en finländsk kommun i minst 51 dagar. Till medborgare 

från andra länder tillfaller rätten att rösta alla som har varit bosatta i en finländsk 

kommun i minst två år. I riksdagsvalet är rätten att rösta och ställa upp begränsad till 

finländska medborgare, och för att få rösta i EU-parlamentsvalet krävs att man är 

medborgare i ett EU-land. (Ahokas, Weide & Wilhelmsson 2011, 16) 

 

Även om det idag görs en hel del forskning om invandrare och deras integration i 

Finland har det gjorts rätt så lite studier som koncentrerar sig på den politiska 

integrationen även om ämnet tangeras inom övrig integrationsforskning. (Weide & 

Saukkonen 2013, 271) Som exempel på närliggande studier kan ändå nämnas t.ex. 

Sanna Saksela-Bergholms (2009) och Miikka Pyykkönens (2007) doktorsavhandlingar 

om invandrares aktivitet inom medborgarsamhället samt Niclas Wilhelmssons (2007) 

licentiatavhandling, där han funnit ett samband mellan aktivitet inom 

medborgarsamhället och övrigt politiskt deltagande. Som ett annat exempel på 

närliggande forskning kan nämnas Outi Lepolas och Leena Suurpääs forskningsrapport 

Vallan syrjässä – Tutkimus etnisten suhteiden neuvottelukunnan toiminnasta. Frågor 

kring minoritetsrättigheter och organiserandet av politiken i ett mångkulturellt samhälle 

har behandlats av bland annat Saukkonen (2007, 2013), Lepola (2000) och Ojakangas 

(2002). 
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Däremot finns det knappt om inhemsk forskning som direkt behandlar invandrares 

deltagande inom parti- och kommunalpolitiken.  De enda studierna som direkt handlar 

om invandrare inom parti- och kommunalpolitiken är Marjukka Weides (2009a) och 

Antti Karjalainens (2011) pro gradu-avhandlingar.  

 

Marjukka Weide har i sin pro gradu (2009a) studerat hur utlandsfödda medlemmar av 

kommunalfullmäktige i olika finländska kommuner motiverar sin vilja att delta i 

politiken, definierar sig som representanter av olika grupper samt hänvisar till sin 

invandrarbakgrund när de talar om politik. I Weides studie framträdde de flesta 

intervjupersonerna främst som allmänpolitiker, även om vissa av politikerna som bodde 

i större städer också talade om att de representerade invandrare. Politikerna såg å ena 

sidan på sin invandrarbakgrund som en börda på grund av språksvårigheter och även på 

grund av diskriminering och upplevelser av att vara annorlunda. Men å andra sidan 

upplevdes bakgrunden också som en resurs som kan ge positiv uppmärksamhet och en 

värde- och argumentationsgrund att stödja sig på.  

 

I sin pro gradu studerade Antti Karjalainen (2011) olika sätt att uppfatta det finländska 

politiska samfundet bland kommunalpolitiker med invandrarbakgrund. Karjalainen 

analyserade olika diskurser som förekom i politikernas tal om det finländska politiska 

samfundet och kom fram till att det förekommer två diskurser som har en hegemonisk 

position. Den ena diskursen betonade vikten av att verka inom och för lokalsamhället 

och ansikte mot ansikte-kontakt med lokalsamhällets andra medlemmar. Den andra 

hegemoniska diskursen betonade tillägnandet av en finländsk kultur och finländska sätt 

att fungera i samhället och i politiken samt att arbeta för det finländska samhället. 

Karjalainen fann att det var viktigt för hans intervjupersoner att betona att de var en del 

av lokalsamhället samt att de hade tillägnat sig en finländsk politisk kultur och att de var 

allmänpolitiker. Det här tog enligt Karjalainen sig uttryck i att många av 

intervjupersonerna var mycket medvetna om sin position som politiker med 

invandrarbakgrund vilket tycktes bottna i en i samhället allmänt förekommande 

uppfattning om att invandrarpolitiker arbetar med invandrarfrågor. Därför tonade många 

av intervjupersonerna ner sin invandrarbakgrund och betonade istället att de arbetade 

med politiska frågor som inte hängde ihop med invandrare eller att de hade fått många 

röster av medlemmar av majoritetsbefolkningen. Viktigt med tanke på de här 
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diskurserna är ändå att de inte utesluter invandrare, även invandrare har en möjlighet att 

bli medlemmar av lokalsamhället och tillägna sig en finländsk politisk kultur.  

 

Men Karjalainen fann även att dessa hegemoniska diskurser utmanades av å ena sidan 

en diskurs som betonade ett gemensamt etniskt ursprung och således var uteslutande 

mot invandrare och å andra sidan en mångkulturell diskurs som lägger vikt på att 

människor med olika kulturell bakgrund ska kunna ta del i det politiska livet på lika 

villkor samt en öppenhet för mångskiftande identiteter. Resultaten pekar på att det i det 

finländska samhället förs en kamp om det politiska samfundet ska vara uteslutande och 

bygga på ett gemensamt etniskt ursprung eller om samfundet ska grunda sig på 

öppenhet och dialog. 

 

I Sverige har bland annat Rodrigo Blomqvists (2005) och Dahlstedt (2005) studerat 

kommunalpolitiker med invandrarbakgrund. Rodrigo Blomqvists studie behandlar bland 

annat etniska hierarkier inom svensk kommunalpolitik och utlandsfödda 

kommunalpolitikers syn på representation och sin egen roll inom sina politiska partier. 

För många av politikerna i Rodrigo Blomqvist studie framträdde invandrare och 

minoriteter som en meningsfull grupp att representera. Många av politikerna talade om 

att det finns särskilda invandrarspecifika intressen att driva inom politiken och att det 

därför är viktigt att det finns politiker med invandrarbakgrund. De intervjuade 

personernas syn på sin egen representantroll var ändå sammansatt och komplex och det 

fanns en vilja att arbeta med flera olika typer av politiska frågor. Men oberoende av 

vilka frågor de var intresserade av upplevde de en stark förväntan från sitt partis sida att 

arbeta med integrationspolitiska frågor och gavs mycket lite utrymme att arbeta med 

andra typer av frågor.  

 

Ett annat anmärkningsvärt fynd i studien var att politikerna upplevde att det var lätt att 

ta sig in partiorganisationen men att det är svårt att uppnå reell makt. En av 

respondenterna uttryckte det som att ”det är konjunktur för invandrare i politiken” och 

andra upplevde att de hade blivit utnyttjade av sina partier som ”skyltdockor” 

och ”listpynt”. Rodrigo Blomqvists statistiska analys tyder också att det finns en etnisk 

hierarki inom svensk partipolitik, detta innebar att särskilt politiker med icke-europeiskt 

och icke västerländskt ursprung mer sällan än andra erhöll förtroendeuppdrag inom sitt 

parti eller nämnduppdrag inom kommunerna. Å andra sidan framträdde samma etniska 
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hierarki inte i samband med direktvalda poster, vilket enligt Rodrigo Blomqvist 

sannolikt berodde på att partierna med hänsyn till väljarnas förmodade preferenser 

upprätthöll socialt representativa vallistor. 

 

I Dahlstedts studie förekom två parallella berättelser om de intervjuade politikernas 

erfarenheter av partipolitiskt arbete. Den första berättelsen förde fram en positiv och 

individcentrerad bild av att dörrarna till partierna står öppna för personer med 

invandrarbakgrund. Att personer med invandrarbakgrund ändå är underrepresenterade 

inom det politiska systemet beror enligt den här berättelsen på att individer med 

invandrarbakgrund själva tar för lite initiativ. Den andra berättelsen var mer kritisk och 

förde fram en bild av att personer med invandrarbakgrund stöter på många strukturella 

hinder och utestängningsmekanismer inom partiarbetet.  

 

En typ av utestängningsmekanism var de spelregler och konventioner som reglerade 

partilivet och som favoriserade medlemmar av majoritetsbefolkningen, t.ex. ska man 

inte för högljutt och kritiskt lyfta fram frågor som har att göra med diskriminering och 

rasism. Andra typer av hinder utgjordes av att politiker med invandrarbakgrund ofta 

hade sämre tillgång till informella nätverk inom partilivet. För det tredje talade 

politikerna om att det förekom stereotypa uppfattningar som legitimerade en 

utestängning och särbehandling av dem, de kunde t.ex. av sina partikamrater få höra att 

de inte hade tillräckligt mycket kunskap om det svenska politiska systemet. Ett 

anmärkningsvärt fynd var att samma intervjupersoner under intervjuerna först kunde 

föra fram den förstnämnda mer positiva berättelsen för att senare under samma intervju 

lyfta fram den mer negativa berättelsen. Av de här två berättelserna var det ändå den 

senare som oftare kom fram under intervjuerna. Enligt Dahlstedt hänger politikernas 

kluvna sätt att tala om sina erfarenheter ihop med att det inom det svenska partilivet 

förekommer motstridiga tendenser och attityder i förhållandet till politiker med 

invandrarbakgrund. 

 

Dahlstedt gjorde även intressanta fynd då han studerade hur de politiska partierna och 

kandidater med utländsk bakgrund själv lyfte fram etnicitet i sina valkampanjer. I 

samband med kampanjerna förekom det att kandidater på ett framtonat sätt använde sig 

av sin etniska bakgrund som en del av sin politiska profil. Ett exempel är folkpartisten 

Bijan Fahimis valaffisch med den provokativa sloganen ”Törs du rösta på en 
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svartskalle?”. Således handlar profileringen som ”invandrarpolitiker” inte endast om ett 

stämplande av politiker med invandrarbakgrund utan somliga har också valt att använda 

sig av sin bakgrund som en positiv resurs med tanke på den egna politiska profilen. 

 

Valdeltagande bland invandrare 

Även om människor med invandrarbakgrund I Finland utgör en allt större grupp 

potentiella väljare och kandidater är valdeltagandet lågt inom den här gruppen. I 

kommunalvalet 2012 talade 4,1 % av de röstberättigade något annat språk än finska, 

svenska eller samiska (för enkelhetens skull kommer jag hädanefter att hänvisa till den 

här gruppen som människor med främmande modersmål) som sitt modersmål men 

endast 1,8 % av de uppställda kandidaterna tillhörde samma grupp. I nästan alla 

landskap var andelen kandidater med främmande modersmål mindre än deras andel av 

befolkningen, men det fanns också stora regionala skillnader i förhållandet. Som regel 

kan man säga att andelen kandidater med främmande modersmål i förhållande till deras 

andel av befolkningen var minst i regioner med en stor invandrarbefolkning. I 

huvudstadsregionen utgjorde de röstberättigade som talade ett främmande språk som 

modersmål 10,1 % av de röstberättigade, men endast 5,5 % av de uppställda 

kandidaterna. Endast i Norra Karelen, Norra Savolax och Kajanaland var andelen 

kandidater med främmande modersmål lika stor som eller något större än andelen 

röstberättigade med främmande modersmål. Av de invalda kandidaterna i hela landet 

talade endast 0,4 % ett främmande språk som modersmål medan motsvarande siffra i 

huvudstadsregionen var 2,7 %. Också i förhållande till andelen röstberättigade med 

främmande modersmål var andelen invalda kandidater avsevärt högre i Helsingfors 

jämfört med genomsnittet i hela landet. Trots att jämförelsevis få kandidater med 

främmande modersmål ställde upp i huvudstadsregionen klarade sig de uppställda 

kandidaterna bättre i valet än i resten av landet i genomsnitt (Kunnallisvaalit 2012, 15–

20) 

 

Det förs ingen löpande statistik över valdeltagandet bland människor med 

invandrarbakgrund. Däremot förs statistik över valdeltagandet bland utländska 

medborgare bostatta i Finland som har rätt att rösta i kommunalvalet. I kommunalvalet 

2008 % var andelen röstberättigade utländska medborgare som röstade i valet 19,6 % 

och i valet 2012 var motsvarande andel 19,5 %. (Statistikcentralen. Kommunalvalet 

2008 – valresultat, röstning, Statistikcentralen. Kommunalvalet 2012 – valresultat, 
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röstning). Det låga valdeltagandet bland utländska medborgare är ändå inte riktgivande 

för alla invandrare eftersom personer som har beviljats medborgarskap i allmänhet är 

mer politiskt aktiva än personer som har rösträtt men inte medborgarskap. För det andra 

har man även funnit att personer som länge har bott i ett land är aktivare än de som 

nyligen beviljats medborgarskap, vilket vittnar om att politisk integration är en 

tidskrävande process. Man har även noterat att den politiska aktiviteten kan växla 

avsevärt mellan olika invandrargrupper. (Bird, Saalfeld & Wüst 2011, 25–58) Enligt 

resultaten från olika surveyundersökningar ser valdeltagandet bland finländska 

medborgare med annat modersmål än finska, svenska och samiska ändå ut att vara 

betydligt lägre än bland medlemmar av majoritetsbefolkningen och valdeltagandet 

uppskattas också vara lägre än t.ex. i Sverige. (Weide & Saukkonen 2013, 274, Ahokas, 

Weide & Wilhelmsson 2011, 26-27)  

  

Eftersom en stor del av invandrarna har vistats i Finland en relativt kort tid kommer 

antagligen den politiska aktiviteten att öka i framtiden i och med att politisk integration 

är en process som tar lång tid. Även om människor med invandrarbakgrund fortfarande 

är underrepresenterade bland de uppställda och invalda kandidaterna har antalet invalda 

kandidater med främmande modersmål ändå ökat något. I kommunalvalet 2008 var 

antalet invalda kandidater tillhörande den här gruppen i hela Finland 34 stycken medan 

de var 43 stycken i valet 2012. I huvudstadsregionen utgjorde medlemmar av den här 

gruppen 2,7 % av de invalda i valet 2012. (Weide & Saukkonen, 2013, 275) Att något 

fler kandidater än tidigare blev invalda kan vara ett tecken på att valdeltagandet bland 

personer med invandrarbakgrund har ökat jämfört med tidigare val.  

 

I vilken grad personer med invandrarbakgrund i Finland tenderar att rösta på kandidater 

med samma bakgrund är ändå en öppen fråga. T.ex. Togebys (2008, 332–334) studie 

från Danmark har påvisat att vissa kandidater med invandrarbakgrund har fått många 

röster uttryckligen från områden med många invånare som tillhör samma etniska grupp. 

Men endast 3 % av respondenterna i en brittisk frågeundersökning om väljarbeteende 

bland medlemmar av etniska minoriteter ansåg att kandidatens etniska bakgrund hade 

inverkan på vem man röstade på (The Electoral Comission 2005). Det finns också 

exempel på att medlemmar av vissa minoritetsgrupper oftare röstar på kandidater 

tillhörande samma grupp jämfört med medlemmar av andra minoritetsgrupper. (Weide 

& Saukkonen 2013, 268–269). I vissa sammanhang är det således allmänt att personer 
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med invandrarbakgrund röstar på kandidater med samma bakgrund, men det ser också 

ut att vara en tendens som växlar över tid och plats och mellan olika etniska grupper. Ett 

ökat valdeltagande bland personer med invandrarbakgrund är ändå en möjlig förklaring 

till det ökade antalet invalda kandidater. 

 

Men också om man kan anta att det låga deltagandet delvis beror på att en stor del av 

invandrarna har vistats en kort tid i Finland finn det tecken på tydliga brister i hur 

invandrare får information om sina politiska rättigheter, t.ex. har det visat sig att många 

invandrare inte är medvetna om sin rösträtt (Riihelä 2005: 143). Allt som allt kan man 

således konstatera att det politiska deltagandet bland invandrare är lågt både med tanke 

på uppställda och invalda kandidater och med tanke på valdeltagandet. 

  

Institutionella förhållanden och olika former av politiskt påverkande 

Eftersom utländska medborgare som är fast bosatta i Finland har rätt att rösta och ställa 

upp i kommunalvalet kan man säga att systemet formellt sett är inkluderande för 

invandrare men trots det har deltagandet varit lågt. En orsak till det låga deltagandet 

trots ett formellt inkluderande system kan vara att politiskt deltagande har haft en 

underordnad position inom den finländska integrationspolitiken. Marjukka Weide 

(2009b) har granskat olika statliga samt kommunala (i Helsingfors och Tammerfors) 

policydokument gällande integrationspolitik, och enligt henne har man börjat fästa 

något mer uppmärksamhet vid invandrares politiska deltagande, men politiskt 

integration behandlas ofta vagt och inte systematiskt som en del av 

integrationsprocessen. Det förekommer också att det politiska deltagandet ses som en 

del av tillägnandet av den finländska kulturen och normerna och inte som en fråga om 

invandrarnas rätt att delta och påverka den politiska processen. En orsak till att man 

inom integrationspolitiken har fäst så lite uppmärksamhet vid den politiska 

integrationen är enligt Weide att Arbets- och Näringsministeriet och Inrikesministeriet 

(ansvaret för integrationsfrågor flyttades över till Inrikesministeriet i början av år 2008) 

har haft det huvudsakliga ansvaret för integrationspolitiken, medan Justitieministeriet 

har det huvudsakliga ansvaret gällande demokratiskt deltagande och 

medborgarinflytande. Under de senaste åren har Justitieministeriet tagit en mer aktiv 

roll i befrämjandet av invandrares politiska deltagande och medborgarinflytande, men 

frågan har mer behandlats skilt från integrationspolitiken i allmänhet.(ibid., 2009b, 63–

64) På Justitieministeriets webbplats om val, vaalit.fi finns t.ex. information om 
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kommunalvalet på 22 olika språk och Enheten för demokrati- språk och grundläggande 

rättigheter vid Justitieministeriet har också genomfört olika projekt med syfte att 

befrämja invandrares och minoriteters jämlika möjligheter till medborgarinflytande. 

(Justitieministeriet 2012, Weide & Saukkonen 2013, 272)  

 

Ett av de huvudsakliga officiella forumen för invandrare och minoriteter att påverka 

integrations- och minoritetspolitiken är delegationen för etniska relationer (ETNO) som 

grundades år 1998. ETNO är ett expertorgan som fungerar i samband med 

inrikesministeriet och har som syfte att utveckla praxis för integreringen av invandrare 

och att befrämja goda etniska relationer mellan invandrar- och minoritetsgrupper och 

majoritetsbefolkningen. ETNO består förutom av en riksomfattande delegation av sju 

delegationer på lokal nivå i olika delar av landet. Delegationens medlemmar väljs från 

olika registrerade föreningar och religiösa samfund som representerar olika grupper 

lokalt, regionalt eller på riksnivå.(Pyykkönen & Martikainen 2013, 289, 

Inrikesministeriet – Delegationen för etniska relationer)    

 

För många människor med invandrarbakgrund har också organisationer inom den tredje 

sektorn erbjudit en kanal för samhälleligt deltagande och fungerat som en förmedlande 

länk mellan invandrare och myndigheter. Mellan början av 1980-talet och år 2010 har 

personer med invandrarbakgrund grundat uppskattningsvis över 700 föreningar. Det 

förekommer flera olika typer av föreningar som på ett eller annat sätt är verksamma 

inom frågor som har med invandrare och minoriteter att göra. Det finns bland annat 

olika typer av etnisk-kulturella föreningar som samlar ihop människor med samma 

etniska eller religiösa bakgrund, mångkulturella föreningar där invandrare tillhörande 

olika etniska grupper och även människor tillhörande majoritetsbefolkningen är aktiva. 

Förutom det finns integrationsföreningar som har som sitt syfte att befrämja 

integrationen av invandrare och ofta fungerar i tätt samarbete med olika myndigheter 

och även koalitionsföreningar som har som sitt mål att befrämja samarbetet mellan olika 

mindre föreningar och fungera som intressebevakare för människor med 

invandrarbakgrund. Dessutom är många invandrare aktiva inom olika typer av 

föreningar som inte direkt har att göra med invandrar- och minoritetsfrågor (Pyykkönen 

& Martikainen 2013, 285–286 291, Pyykkönen 2007a, 67–111) 
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Ett exempel på hur organisationer inom tredje sektorn konkret arbetar med befrämjandet 

av invandrares och minoriteters medborgarinflytande är ICount-projektet som 

lanserades år 2012 av den mångkulturella koalitionsföreningen Moniheli med hjälp av 

finansiering från EU:s integrationsfond. Projektets syfte i samband med kommunalvalet 

2012 var att öka valdeltagandet bland människor med invandrarbakgrund. Projektet 

fortsatte med att sprida information om Finlands politiska system och möjligheter till 

medborgarpåverkan inom invandrarsamfundet fram till juni 2013. (Icount by Moniheli 

2013) 

 

Även om många av invandrarorganisationerna inte i huvudsak håller på med politisk 

verksamhet (Pyykkönen 2007a, 20) anses de ha en viktig funktion med tanke på 

politiskt deltagande i att de utökar individers och gruppers sociala kapital i det nya 

samhället och även stärker tilliten mellan individer och grupper. (Pyykkönen 2007, 20) 

Föreningarna anses t.ex. förmedla viktiga kunskaper om samhället, stärka olika 

gruppers kollektiva medvetenhet och fungera som rekryteringskanaler till politiken 

(Weide & Saukkonen 2013, 267). Det finns ändå vissa tecken på att aktivitet inom olika 

typer av organisationer har en olik effekt på politiskt deltagande. För en teoretisk 

diskussion om sambandet mellan deltagande och aktivitet inom olika typer av 

medborgarorganisationer se kapitel 3.4. 

2.2 Invandringen på den politiska agendan 

Förutom att invandringen i Finland och särskilt i Helsingfors har ökat fort under de 

senaste åren har det även skett en betydande förändring i sättet hur invandring och 

integrationspolitik behandlas i offentligheten. I dag är invandring ett mycket mer 

politiserat ämne än ännu för några år sedan. Man kan således konstatera att kontexten 

för utlandsfödda kommunalvalskandidaters deltagande ser annorlunda ut än för några år 

sedan och det är möjligt att de speglas i kandidaternas uppfattningar av och synpunkter 

på politisk representation. Därför behandlar jag i det följande underkapitlet förändringen 

som har skett inom den finländska invandringdebatten från år 2008 framåt. 

I Finland har invandrings- och integrationspolitik traditionellt inte varit ett hett politiskt 

ämne som skulle ha stått högt upp på agendan eller varit föremål för en livlig debatt. 

Men enligt sociologen Suvi Keskinen (2009, 33) har det under det under de senaste åren 

skett en kvalitativ förändring i sättet hur invandring debatteras och behandlas i medierna. 
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Enligt henne kan man datera förändringen till kommunalvalet år 2008 och EU-valet år 

2009.  

I kommunalvalet hösten 2008 valdes flera Sannfinländska kandidater in i fullmäktige i 

olika kommuner och bland de nya fullmäktigemedlemmarna fanns flera personer som 

hade fått mycket publicitet i medierna med ställningstaganden där de motsatte sig 

invandring eller till och med uttryckte främlingsfientliga eller rasistiska åsikter. Den 

mest synliga invandrarfientliga debattören och nyinvalda fullmäktigeledamoten var 

Jussi Halla-aho som i sina skriverier bland annat kritiserade ökad invandring, 

mångkulturalism och islam. (Maasilta 2012, 8) 

Även om Sannfinländarna har varit det mest synliga partiet i politiseringen av 

invandringen kan man ändå inte säga att de ensam står bakom den, utan även politiker 

från andra partier har ställt sig negativa till en ökad invandring och mångkulturalism. 

Ett utslagsgivande drag för debatten har varit att man särskilt i början (kring 

kommunalvalet 2008) främst har utgått från olika problem som hänger ihop med 

invandringen, också om olika debattörer och aktörer har haft olika åsikter om vilka de 

centrala problemen är och även haft olika synpunkter på problemen i fråga. (Keskinen 

2009, 33) 

Debatten initierades således av aktörer som såg på invandringen som ett negativt 

fenomen som främst skapar problem. (Keskinen 2009, 42). De mest synliga kritikerna 

kom från Sannfinländarna men också politiker inom Samlingspartiet, Centern och 

Socialdemokraterna hakade på debatten. Även om det inom de här partierna liksom 

inom Sannfinländarna fanns olika åsikter och ståndpunkter på invandring så var det de 

mer negativa synpunkterna som fick mest utrymme och synlighet i medierna. (ibid., 35–

37) Ett nytt drag i debatten var också att politiker och debattörer som förhöll sig mycket 

negativt till invandring och mångkulturalism definierade sig som ”invandringskritiker” 

och begreppet ”invandringskritisk” också snabbt slog igenom i medierna. Keskinen, 

Rastas & Tuomi (2009, 12–13) har påpekat det problematiska i att grupper som var 

emot invandring började kallas för ”kritiska”. Enligt dem brukar man med kritiskhet i 

allmänhet avse en hållning som utgår från att man vill förstå och tolka komplexa 

fenomen. Kritiskhet betyder således inte ett svartvitt tänkande eller att man är emot 

vissa grupper av människor. Därför kan användandet av ordet ”invandringskritisk” ses 

som ett missbruk av begreppet och bidra till att legitimera rasistiska attityder.    
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I sin gransking av förhållandet mellan traditionella och social medier i samband med 

riksdagsvalet 2011 fann Mari Maasilta (2012, 27–29).att man inom de traditionella 

medierna började publicera mer nyheter som baserade sig på blogginlägg eller andra 

former av innehåll från sociala medier. På så sätt började såväl privatpersoner samt 

politiker som motsatte sig invandring, och även uttryckte främlingsfientliga eller 

rasistiska åsikter, få mycket mer utrymme i de traditionella medierna än tidigare. 

Även om de traditionella medierna allt mer började föra fram kontroversiella 

synpunkter som hade sitt ursprung i sociala medier innebar det ändå inte att de 

traditionella medierna förhöll sig okritiskt till åsikterna. Många medier rapporterade t.ex. 

mycket kritiskt om Jussi Halla-ahos bloggskriverier före och efter riksdagsvalet. Men 

även om de traditionella medierna ofta kritiserade dylika synpunkter så hade det skett en 

förändring i och med att aktörer som motsatte sig invandring och uttryckte 

främlingsfientliga eller rasistiska åsikter även fick en chans att föra fram sina åsikter i 

de stora och traditionella medierna. (ibid., 30–31). En annan intressant observation är att 

alternativa synpunkter och kampanjer inom de sociala medierna som istället betonade 

tolerans och mångkulturalism fick mindre medial uppmärksamhet. Enligt Maasiltas 

analys beror det här på att det har skett en förändring inom de traditionella medierna i 

och med att man strävar efter att göra mer dramatiska nyheter för att tilltala en större 

publik. Det förändrade medieklimatet har fört med sig att det har blivit lättare att få 

publicitet genom att uttrycka extrema och kontroversiella åsikter, medan t.ex. mer 

nyanserade och toleranta ställningstaganden inte ger upphov till lika intressanta 

nyheter.(ibid., 50–51) 

Den ökade politiseringen av invandringen speglades också i partiernas valprogram för 

riksdagsvalet 2011. Miikka Pyykkönen har i sin granskning av de åtta största partiernas 

valprogram funnit att alla partiers valprogram innehöll mer ställningstaganden och 

synpunkter på invandringspolitik än tidigare. Ett annat tema som förekom betydligt mer 

än i de två tidigare riksdagsvalens valprogram var finskhet (suomalaisuus). Förutom 

finskhet talas det i valprogramen mer än tidigare om europeiskhet. (Pyykkönen 2011, 

147)  

Enligt Pyykkönens analys har de olika partierna i sina program varierande synpunkter 

på finskhet, invandring och mångkulturalism men alla partier tar ändå mer eller mindre 

ställning till dessa frågor. Han delar in partierna i tre huvudkategorier enligt deras 
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förhållningssätt. I den första kategorin finns Sannfinländarna och till en viss mån också 

Kristdemokraterna som utgår från att den traditionella finska kulturen och finska 

värderingar är att föredra framom andra kulturer och att en ökad internationalisering 

hotar den nationella kulturen. I mitten befinner sig Samlingspartiet, SDP och Centern 

som ser på en ökad internationalisering som ett positivt fenomen så länge 

internationaliseringen sker på ett kontrollerat sätt och gagnar det finländska samhället. 

Som exempel på en sådan önskvärd internationalisering kan man nämna t.ex. EU, 

internationaliseringen av finländska företag samt en kontrollerad arbetskraftsinvandring. 

Inom den tredje kategorin finns De Gröna, Vänsterförbundet och SFP som i sina 

program utgår från diversitet och mångkulturalism som något i grunden positivt och 

som mer än de ovan nämnda partierna även betonar vikten av humanitär invandring. 

(Pyykkönen 2011, 147–148). 

I riksdagsvalet 2011 vann Sannfinländarna en historisk seger och samlade 19,1 % av 

rösterna jämfört med 4,1 % i riksdagsvalet 2007. Förutom att Sannfinländarna som parti 

gjorde ett mycket bra val var det också anmärkningsvärt att många av de sannfinländska 

kandidater som särskilt hade profilerat sig genom att vara emot invandring klarade sig 

bra i valet. Samtidigt gjorde t.ex. De Gröna, som i sin kampanj hade utmanat 

Sannfinländarna och betonat tolerans, ett dåligt val och förlorade hela fem platser i 

riksdagen. (Val 2007 resultatservice, Riksdagsvalet 2011–valresultat) Även om 

invandringen inte var det största valtemat utan t.ex. frågor som hängde ihop med EU 

och finanskrisen väckte mer debatt under valet kan man ändå konstatera att 

invandringen har blivit ett mycket mer politiserat ämne. Mer negativa attityder gentemot 

invandring har också blivit mer accepterade och fått större genomslagskraft i medierna. 

 

Att allt mer negativa attityder gentemot invandring har fått mer genomslagskraft i 

samhällsdebatten är inte endast ett finländskt fenomen, utan det förekommer liknande 

strömningar i flera västerländska samhällen. Ralph Grillo (2007, 980) talar om att det på 

2000-talet har uppkommit en reaktion mot mångkulturalismen och att somliga länder, 

som till exempel Holland som under tidigare decennier har fört en relativt mångkulturell 

politik, håller på att gå mot en mer assimilationistisk politik gentemot invandrare och 

minoriteter. I många länder har det blivit en allt mer utbredd uppfattning att 

integrationen av människor från andra kulturer har misslyckats och att ”västerländska 

demokratiska värden” har blivit hotade av en överdriven mångkulturalism. Ellie Vasta 
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(2007, 713–714) talar om att det har uppkommit en moralpanik i samband med 

invandring och diversitet där pressen och populistiska politiker målar upp en bild av 

myndigheter som har förlorat kontrollen om invandringen och invandrare som vägrar 

integrera sig i de nya samhällena.  

 

Enligt Grillo baserar sig uppfattningen om en misslyckad mångkulturalism delvis på ett 

stereotypt synsätt på människor från främmande kulturer, och framför allt muslimer, 

som mindre lämpade att leva i liberala och demokratiska samhällen. En annan 

förklaring till uppfattningen är att politiken och lagstiftningen ofta uppfattas som mer 

mångkulturell än den i verkligheten är. Att attityderna mot invandring har blivit hårdare 

uttryckligen på 2000-talet kan förklaras med att det på grund av globaliseringen har 

skett stora ekonomiska, politiska och sociala omvälvningar som har gjort livet mer 

osäkert. De stora omvälvningarna har lett till en nationalistisk reaktion och en längtan 

till en nationell enhetskultur, och invandringen har uppfattats som ett hot mot den. 

(Grillo 2007., 980, 991–993)  

 

Ur min studies synvinkel är det intressant att samhällsdebatten om invandring har 

initierats och dominerats av aktörer som förhåller sig negativt till invandring och 

mångkulturalism medan alternativa perspektiv har fått mindre synlighet. Därför är det 

intressant att se hur kandidaterna jag intervjuar i min studie har reagerat på debatten och 

politiseringen av invandringen och huruvida det speglas i deras uppfattningar av deras 

egna politiska representantskap. Å ena sidan förväntar jag mig att en del av 

kandidaterna ser det som viktigt att föra fram alternativa synpunkter på invandrings- och 

minoritetsfrågor och så att säga lyfta fram ett ”invandrarperspektiv” i offentligheten. Å 

andra sidan förväntar jag mig att en del av kandidaterna vill undvika en stämpel och 

kategorisering som uttryckligen invandrarkandidater eftersom de kanske främst ser sig 

som allmänpolitiker som har synpunkter och expertis på många andra politikområden. I 

och med att invandring just nu är ett så hett ämne finns det mycket intresse för 

invandrarkandidater inom partierna och i medierna. Risken med det här att man inte ger 

utrymme för kandidater med invandrarbakgrund definiera sig själv utan att man lätt ser 

på dem som en homogen särgrupp som endast intresserar sig för invandringsfrågor. 
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3. Teoretiska perspektiv 

I det följande kapitlet kommer jag att behandla olika teoretiska perspektiv som hänger 

ihop med min forskningsfråga. Som min teoretiska referensram använder jag mig av 

olika perspektiv på politisk representation, social identitet och tillhörande samt olika 

dimensioner av invandrares politiska integration. 

Inledningsvis kommer jag kort som generell referensram att gå igenom vad en ökad 

mångkulturalism har för innebörd för organiseringen av politiken utgående från Pasi 

Saukkonens och Charles Taylors tankar. I samband med begreppet politisk 

representation behandlar jag först Hanna Pitkins klassiska indelning av olika former av 

representation för att sedan övergå till teorier som har fokus på olika former av 

deskriptiv representation, mest utrymme ger jag åt Anne Phillips synpunkter på 

närvarons politik. Begreppet social identitet behandlar jag främst utgående från Stuart 

Halls och Richard Jenkins tankar kring ämnet för att sedan övergå till Nira Yuval-Davis 

reflektioner kring olika aspekter av tillhörande. Slutligen presenterar jag olika teoretiska 

synpunkter på den politiska integrationen av invandrare. 

3.1 Politiken i mångkulturella samhällen 

I den här studien utgår jag liksom Pasi Saukkonen (2007, 28–29) från politik som 

organiseringen av olikhet. Grundantagandet är att det i samhället alltid förekommer 

konkurrerande värderingar och intressen som härrör sig från att det i alla samhällen 

finns olika grupper med olika samhällspositioner. Ofta hänger de här skillnaderna ihop 

med fördelningen av makt och ekonomiska resurser men olikheten kan även vara 

baserad på etniska och kulturella skillnader inom samhället. I sådana fall ligger 

politikens fokus på frågor som språk, religion och kultur. I och med att samhället består 

av olika grupper är det enligt Saukkonen aldrig strängt taget ett samfund (community) 

och således är olikhet något som förekommer överallt och det är på olikheten som 

politiken grundar sig. I och med att många samhällen håller på att bli mer 

mångkulturella är det således ur en statsvetenskaplig synvinkel intressant att se vilka 

följder det har för det politiska systemet, t.ex. hurudana nya institutionella arrangemang, 

politiska frågor och symboliska handlingar det ger upphov till.(ibid., 28–29) 

Ett svar på hur politiken borde utformas i ett mångkulturellt samhälle har utformats av 

Charles Taylor i verket Multiculuralism and the Politics of Recognition (1994). Den 

centrala tanken är att liberala samhällen istället för att endast behandla alla individer 
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exakt lika även borde ge erkännande åt olika minoritetskulturer för att medlemmar av 

olika minoriteter ska ha full möjlighet att utveckla sin identitet och bevara sin kultur. 

Den bakomliggande tanken är att vi utvecklar vår identitet i dialog med andra 

människor och för att alla ska ha lika möjligheter till det här bör även olika 

minoritetskulturer få samhällets erkännande. Taylor påpekar att det liberala samhällets 

till synes neutrala normer och regler grundar sig västerländska värderingar och förhåller 

sig således inte neutralt till medlemmar av alla kulturer. För att förverkliga det liberala 

samhällets grundidé om alla individers lika värde måste vi därför paradoxalt nog i vissa 

sammanhang bevilja medlemmar av minoriteter vissa särskilda rättigheter och ge 

erkännande åt särskilda gruppidentiteter. En viktig aspekt i erkännandets politik är 

också att det förs en öppen och uppriktig dialog mellan olika kulturella grupper, 

människor bör således närma sig andra kulturer med antagandet att de har ett värde 

också om den uppriktiga dialogen innebär att man kan kritisera och fördöma sådana 

drag i främmande kulturer som t.ex. står i konflikt med grundläggande liberala 

värderingar eller mänskliga rättigheter. 

Tillsammans med andra teoretiker som Will Kymlicka (1995, 2003) har Taylor haft ett 

stort inflytande i och med att de har fört fram mångkulturalismen och 

minoritetsrättigheter som centrala perspektiv inom den liberala politiska filosofin. Men 

även om deras idéer har fått stor genomslagskraft har de utmanats av andra liberala 

politiska filosofer. (Joppke 2004, 237–238) Till exempel Brian Barry har i sitt verk 

Culture and Equality (2001) riktat skarp kritik mot mångkulturalismen eftersom det 

enligt honom finns en risk för att man i dess namn frångår universella värden och 

rättigheter och ger essentialistiska kulturella förklaringar åt olikhet och ojämlikhet som 

förekommer mellan människor med olika bakgrund. Liksom inom den allmänna 

samhällsdebatten (se kapitel 2.2) har mångkulturalismen också utmanats från ett 

nationalistisk och konservativ position inom den politiska filosofin. Inom den här 

riktningen torde det mest kända teoretikern vara Samuel P. Huntington (1996, 2005) 

som har målat upp en bild av kulturella och religiösa skillnader som de huvudsakliga 

källorna till konflikter efter kalla kriget. Från en feministisk utgångspunkt har det också 

förts en debatt om ifall mångkulturalismen är förenlig med jämlikhet mellan könen i och 

med att somliga kulturer är mer ojämnlika än andra. Men Anne Phillips (25–31) har 

påpekat att tanken om att mångkulturalism och jämlikhet mellan könen står i konflikt 

med varandra grundar sig på en uppfattning om kulturer som statiska och oföränderliga. 
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Utgående från en sådan syn på kultur ser man lätt icke-västerländska kulturer som i 

grunden mer ojämlika och ignorerar lätt den kamp om kulturella meningar som pågår 

inom alla kulturer. Men ifall man utgår från en icke-essentialistisk syn på kultur är 

mångkulturalismen förenlig med ett liberalt och jämlikt samhälle.  

3.2 Olika perspektiv på politisk representation 

Då man inom statsvetenskapen talar om politisk representation utgår man ofta från 

Hanna Pitkins kategorisering i verket ’The Concept of Representation. I verket 

definierar Pitkin representation som att göra något närvarande som de facto inte 

bokstavligen är närvarande (Pitkin 1967, 8–9). 

I sin klassificering av olika former av representation identifierar Pitkin fyra 

huvudsakliga perspektiv: formell representation (formalistic representation), deskriptiv 

representation (descriptive representation), symbolisk representation (”standing for”, 

symbolic representation) samt substantiell representation (representation as acting for).  

Med formell representation avses ett förhållande mellan representanten och den 

representerade, där representanten har tilldelats rätten att representera någon viss grupp. 

Inom formell representation är det centrala således de olika regler och system genom 

vilka representanterna utses eller avsätts. Det här perspektivet på representation tar inte 

fasta på vad representanten i praktiken gör efter att ha blivit utsedd till representant. 

Formell representation (i demokratiska samhällen) koncentrerar sig således i praktiken 

på hur vi väljer politiker som representerar oss i olika politiska organ. (Pitkin 1967, 38–

45) Problemet med det här perspektivet på representation är det inte har något 

meningsfullt att säga om politikens innehåll, eftersom det viktiga är hur 

representanterna utses till representanter. 

Deskriptiv representation fokuserar däremot på att representanterna på ett eller annat 

sätt ska spegla de representerade genom antingen funktionell representation 

(sysselsättning) eller social representation (sociala egenskaper så som kön eller etnicitet). 

Därför kallas deskriptiv representation även för spegelrepresentation. Pitkin kritiserar 

det här perspektivet eftersom det är svårt att avgöra vilka egenskaper som ska vara 

avgörande för den deskriptiva representationen och för att risken är att man betonar 

fysiska likheter framom andra egenskaper i valet av representanter. Ett ytterligare 

problem med deskriptiv representation enligt Pitkin är att det inte ger utrymme för 
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medlemmar av en given demografisk grupp att substantiellt representera en annan grupp. 

(Pitkin 1967, 60–91) 

Det symboliska perspektivet tar fasta på hur representanterna symboliskt anses 

representera någon grupp, det centrala här blir således hur individer och grupper 

uppfattar och känner att de blir representerade. Även om det här perspektivet kan 

kritiseras för att det främst koncentrerar sig på representantens person istället för 

handlingarna finns det ett viktigt värde i att olika grupper känner sig representerade och 

således inkluderade i det politiska beslutsfattandet.  (Pitkin 1967, 92–111) 

Substantiell representation skiljer sig från de övriga kategorierna av representation 

genom att fokus inte ligger på representantens person, utan däremot på hur hon genom 

sina handlingar representerar olika åsikter och intressen som förekommer bland 

befolkningen. Det här innebär att representanten måste vara lyhörd för de 

representerades åsikter och önskemål. Representanten kan ändå i varierande grad vara 

bunden eller självständig i förhållande till de representerade. Antingen kan 

representanten vara tydligt bunden av det mandat hon fått eller så kan hon vara en mer 

självständig förvaltare av sitt mandat så länge hon agerar i de representerades intresse. 

(Pitkin 1967, 113–114, 144–146) 

Pitkin ansåg själv att alla de fyra perspektiven på representation är användbara eftersom 

de fångar olika aspekter av representation i olika kontexter, och således kompletterar 

varandra. (Pitkin 1967, 10–11) Men för Pitkin (ibid., 209) var den viktigaste aspekten 

med representation ändå handlande, det vill säga vad representanterna gör och hur de 

gör det. Således betonade hon substantiell representation framom de andra perspektiven. 

Substantiell representation har således länge varit det dominerande perspektivet på 

representation inom statskunskap, men enligt Rodrigo Blomqvist (2005, 18)har 

perspektivet ifrågasatts allt mer under de senaste decennierna och många teoretiker så 

som Frederik Taylor (1994), Nancy Fraser (1997), Will Kymlicka (1995, 2003), Anne 

Phillips (1995, 2000, 2007), Iris Marion Young (2000) och Jane Mansbridge (1999, 

2003), har istället velat betona den deskriptiva representationens betydelse. 

Diskussionen har delvis också handlat om olika institutionaliserade former av 

grupprepresentation så som kvoter, men i den här studien kommer jag inte att gå in på 

att behandla sådana institutionella arrangemang.  
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Anne Phillips och närvarons politik 

Anne Phillips verk The Politics of Presence (1995)2 har varit särskilt inflytelserikt i den 

teoretiska diskussionen om grupp- och deskriptiv representation. Verket behandlar 

representationsproblematiken både ur ett köns- och etniskt perspektiv. Phillips 

argumenterar för att en ökad betoning av grupprepresentation för att det politiska 

systemet ska bli mer representativt för underrepresenterade- och privilegierade 

samhällsgrupper så som kvinnor och olika etniska minoriteter. 

Phillips argumenterar ändå inte för att man ska övergå från åsiktsrepresentation till 

grupprepresentation utan för att dessa två former av representation ska komplettera 

varandra, huvudtesen i närvarons politik är:  

”(M)edan en idéernas politik är ett otillräckligt hjälpmedel för att handskas med politisk uteslutning, 

finns föga att vinna på att helt enkelt byta till en närvarons politik. Sedda var och en för sig är den 

enas svagheter lika dramatiska som den andras misslyckanden. De flesta av dessa problem uppstår 

mycket riktigt, när dessa två begrepp framställs som varandra uteslutande motsatser: när idéer 

behandlas helt separat från de människor som driver dem eller när människor kräver 

uppmärksamhet utan att en tanke skänks till deras politik eller idéer. Det är i förhållandet mellan 

idéer och närvaro som vi bäst kan hoppas finna ett rättvisare representationssystem, inte i ett falskt 

motsatsförhållande mellan det ena eller det andra. (Phillips 2000, 38) 

Phillips diskuterar fyra huvudsakliga argument för en ökad grupprepresentation, vilka är 

1)är vikten av symbolisk representation av olika grupper, 2)behovet av att motverka 

uteslutningar som härrör sig från att vi som väljare erbjuds färdiga paket med politiska 

idéer i formen av politiska partier, 3)behovet av ett kraftfullare försvar för missgynnade 

gruppers intressen, samt 4) att en ökad grupprepresentation kan leda till att nya och 

viktiga men tidigare opolitiska frågor kommer upp på den politiska dagordningen. (ibid., 

38) I det följande kommer jag att gå igenom de olika argumenten och diskutera särskilt 

intresseargumentet och påverkandet av den politiska dagordningen mer grundligt. 

Symbolisk representation 

Argumentet om symbolisk representation hänger ihop med Charles Taylors (1994) idé 

om ”erkännandets politik” (the Politics of Recognition), tanken är att det är viktigt att 

offentligt erkänna underprivilegierade och från samhällslivet tidigare uteslutna 

                                                             
2 The Poltics of Presence utkom i svensk utgåva år 2000, hädanefter kommer jag att citera den svenska 
utgåvan  
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befolkningsgrupper som jämbördiga politiska aktörer. Förutom att en ökad 

representation av hittills underrepresenterade grupper kan påverka politikens innehåll är 

det av symbolisk betydelse att kvinnor och medlemmar av olika minoriteter ges en 

möjlighet att delta i det politiska livet på samma grunder som män tillhörande 

majoritetsbefolkningen. Men Phillips talar också om att det även finns andra sätt att ge 

olika underordnade grupper erkännande och att även om symbolisk representation är 

viktigt så har den ringa betydelse ifall en mer deskriptiv representation inte samtidigt 

inte har konsekvenser för politikens innehåll (Phillips 2000, 54–55, 99–101)  

Motverkande av uteslutningar som härrör sig från partiernas indelning på en 

höger-vänsterskala  

Det andra argumentet går ut på att vi som medborgare står inför flera olika val på en rad 

olika samhälleliga frågor, men att vi då vi röstar endast har möjlighet att välja mellan ett 

antal färdiga paket i form av olika partier. Ofta är partierna organiserade på en höger-

vänsterskala, men det finns en rad andra, särskilt för olika minoritetsgrupper, viktiga 

frågor som ofta inte bildar någon tydlig helhet i partiernas politik. Om en person som 

tillhör någon minoritetsgrupp röstar på ett parti på grund av sin klasstillhörighet eller 

ekonomiska ställning kan det lätt hända att partiet inte representerar andra intressen som 

är viktiga för väljaren. Samtidigt är det mycket svårt för väljarna att känna till 

kandidaternas synpunkter på alla frågor som kan tänkas komma upp under 

mandatperioden. Men ifall de olika grupperna finns representerade inom 

beslutsfattandet beaktas också frågor som är viktiga för de här grupperna med en större 

sannolikhet inom beslutsfattandet. (Phillips 2000, 55–58) 

Intresseargumentet 

Argumentet om att det behövs ett kraftfullare försvar för missgynnade gruppers 

intressen går ut på att representantens person faktiskt har en betydelse för politikens 

innehåll. För det första beror det på att även om olika partier kan ha politiska idéer och 

program som är till för att förbättra olika missgynnade gruppers ställning kommer dessa 

frågor med större sannolikhet att drivas om medlemmar av de berörda grupperna själv 

tar del av beslutsfattandet. För det andra kommer det inom politiken ofta även upp nya 

och oförutsedda frågor och problem och i sådana fall är det också viktigt att minoriteter 

finns representerade eftersom det i andra fall inte nödvändigtvis finns kunskap eller 

intresse att beakta minoriteternas perspektiv i dessa frågor. (Phillips 2000, 58–59) 
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Argumentet grundar sig på två olika antaganden, för det första att det i moderna 

samhällen inte finns ett gemensamt ”allmänt intresse” som skulle delas av alla 

samhällsmedlemmar (ibid. 2000, 84). Det är snarare så att olika samhällsgrupper så som 

etniska minoriteter kan ha specifika intressen som skiljer sig från 

majoritetsbefolkningens och dessa intressen även kan stå i motsatsförhållande till 

varandra.  Det andra argumentet är att olika grupper inte är jämnstarka i samhället, utan 

att (etniska) minoriteter är underordnade majoritetsbefolkningen. För att minoriteternas 

intressen ska komma upp på agendan är det således viktigt att de är representerade i de 

beslutfattande församlingarna. 

Även andra teoretiker delar Phillips antagande om att det politiska systemet inte är 

gruppneutralt. T.ex. Taylor (Taylor 1994, 50) anser att tillsynes neutralt formade regler 

och normer egentligen speglar en hegemonisk ordning. Också Iris Marion Young (2000, 

81–83) talar om problemet med en politik som är blind för skillnader mellan olika 

samhällsgrupper i och med att det leder till att vissa privilegierade gruppers normer 

uppfattas som neutrala och universella. I och med att de privilegierade gruppernas 

uppfattningar och perspektiv dominerar då man är ute efter att definiera en neutral 

allmännytta leder det lätt till att människor som tillhör minoritetsgrupper definieras som 

avvikande. Om man vill utöva en politik som behandlar människor tillhörande olika 

grupper på ett jämlikt sätt bör man således utgå från ett erkännande av skillnader mellan 

olika grupper och deras samhällspositioner i den politiska debatten och i 

beslutsfattandet. Young skiljer i det här sammanhanget mellan strukturella och 

kulturella samhällsgrupper och hon argumenterar för att det ur ett rättviseperspektiv är 

viktigare att koncentrera sig på strukturella skillnader så som fördelningen av makt och 

resurser samt förhållandet till hegemoniska diskurser. (ibid., 81–83) 

Specifika gruppintressen 

Inom politisk teori har det länge förts en diskussion om objektiva och subjektiva 

intressen. Diskussionen går ut på huruvida man teoretiskt kan tillskriva vissa 

samhällsgrupper vissa objektiva intressen eller om man kan få reda på gruppernas 

intressen endast genom att fråga de berörda grupperna om deras intressen. (Rodrigo 

Blomqvist 2005, 32)  

Enligt Anna G Jónasdóttir kan man dela upp intressebegreppet i en formaspekt och en 

innehålls- eller konsekvensaspekt. Med formaspekten avser hon att olika grupper finns 
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representerade där viktiga beslut angående deras intressen fattas, medan innehålls- och 

konsekvensaspekten handlar om huruvida de politiska besluten motsvarar olika 

gruppers intressen och preferenser. (Jónasdóttir 2003, 167)  

Shamit Saggar talar om två huvudsakliga sätt att förhålla sig till specifika 

invandrarintressen. Det första förhållningssättet grundar sig på tanken om att 

gemensamma kulturella band och ett gemensamt etniskt ursprung bildar en grund för 

specifika politiska minoritetsintressen på lång sikt. Det andra förhållningssättet går ut på 

att människor med invandrar- eller minoritetsbakgrund har specifika intressen som 

hänger ihop med invandrarskapet och erfarenheten av att vara rasifierad.(Saggar 2000, 

14) Medan det första förhållningssättet grundar sig på en mer essentialistisk uppfattning 

av gruppidentiteter och intressen är utgångspunkten för det andra förhållningssättet 

olika gruppers ojämlika förhållanden och samhällsposition, vilket innebär att specifika 

guppintressen är mer bundna till en specifik tid och plats. Medan det utan tvekan finns 

vissa intressen som i många fall är viktiga för invandrare och etniska minoriteter utgår 

jag från en syn på gruppintressen som kontextbundna. Liksom Rodrigo Blomqvist ser 

jag det således (2005, 34) som problematiskt att fastställa dessa intressen som objektiva 

eftersom (förutom att intressen kan variera över tid och rum) det kan förekomma stora 

skillnader i intressen och politiska preferenser inom och mellan olika invandrar- och 

minoritetsgrupper. Därför anser jag att man endast kan tala om formaspekten (d.v.s. att 

olika samhällsgrupper är inkluderade i beslutsfattandet) som ett objektivt intresse, 

medan innehållsaspekten är mer subjektiv.  

Förändring av den politiska dagordningen 

Phillips fjärde argument går ut på att olika minoriteters deltagande i det politiska 

beslutsfattandet möjliggör att nya för dessa grupper viktiga samhällsfrågor kommer upp 

på den politiska dagordningen. Ifall medlemmar av minoritetsgrupper endast röstar men 

inte själv deltar i beslutsfattandet finns det en stor risk för att ingen formulerar för dem 

viktiga politiska frågor, utan att endast för majoritetsbefolkningen viktiga frågor 

kommer upp på agendan. (Phillips 2000, 59–60) 

Ifall man som Rodrigo Blomqvist (2005, 21) påpekar tolkar representation endast som 

en fråga om åsiktsöverenstämmelse mellan representerade och representanter ser vi 
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frågan endast utifrån maktens första dimension, medan Steven Lukes (1974, 2005) har 

utvecklat ett maktbegrepp som identifierat tre olika maktdimensioner.3 

Medan maktens första dimension är fokuserad på huruvida politiska beslut som tas av 

politiker stämmer överens med väljarnas åsikter handlar den andra dimensionen om 

icke-beslut, d.v.s. frågor som aldrig kommer upp på den politiska agendan. Enligt 

Bacharac & Baratz utövas makt genom att utesluta vissa frågor och aktörer från 

beslutsfattandet, uteslutandet verkar systematiskt till förmån för vissa grupper på andras 

bekostnad. (Bacharac & Baratz (1972, 54) Den tredje dimensionen av makt går enligt 

Lukes (2005, 25–28) ut på att makthavarna hindrar människor från att uppleva missnöje 

genom att forma deras politiska preferenser så att de accepterar sin roll i den existerande 

ordningen. På så sätt hindrar de uppkomsten av politiska konflikter men i själva verket 

är det frågan om en falsk och manipuleras konsensus.  

Om man ser på argumentet om förändring av den politiska dagordningen utgående från 

maktens olika dimensioner anser jag att Phillips argument om förändring av den 

politiska dagordningen är välgrundat, även om det finns empiriska problem med att 

påvisa vilka frågor som hålls borta från den politiska dagordningen vid icke-beslut. 

Enligt Rodrigo Blomqvist (2005, 22-23) hänger närvarons politik främst ihop med 

maktens andra dimension, men jag anser att en mer deskriptiv representation också kan 

hänga ihop med maktens tredje dimension i och med att tidigare underprivilegierade 

grupper märker att det är möjligt för dem att utöva politiskt påverkande och börjar 

möjligtvis då artikulera nya problem och ändra på sina politiska preferenser.  

De olika perspektiven på politisk representation jag har gått igenom i det här kapitlet 

och i synnerhet Anne Phillips resonemang kring närvarons politik är mina huvudsakliga 

verktyg då jag i den här avhandlingen analyserar mina intervjupersoners resonemang 

uppfattningar av och resonemang kring politisk representation. För det första är jag 

intresserad av om och i så fall i vilka sammanhang mina intervjupersoner ser sig själv 

som representanter för invandrare och minoriteter eller om de främst ser sig som 

representanter för andra grupper. För det andra är jag intresserad av deras argumentation 

och synpunkter på olika former av politisk representation. För det tredje använder jag 

mig av Jónasdóttirs och Saggars resonemang kring specifika gruppintressen då jag 
                                                             
3 Förutom maktens tre dimensioner finns det flera andra teoretiska perspektiv på makt men i samband 
med argumenten om den politiska dagordningen bedömer jag det här perspektivet som det mest relevanta. 
För en översikt över olika teoretiska perspektiv på makt se t.ex. Allen (2005). 
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kartlägger mina intervjupersoners synpunkter på om det förekommer specifika 

invandrarintressen och vilka dessa intressen i så fall är. 

3.3 Identitet och tillhörande 

I samband med frågan om politisk representation är också frågan om identitet/er och 

tillhörande till olika sociala positioner central, representanterna måste utgående från sin 

identitet och sitt tillhörande definiera vem och vilka de vill representera och väljarna 

utgår från sin egen identitetsuppfattning då de bestämmer vilken kandidat de väljer som 

sin representant. I det följande delkapitlet redogör jag för den förståelse av identitet/er 

och tillhörande som vägleder mig i den här studien.  

Med identitet avser jag liksom Jenkins (2008, 18–19)de olika sätt på vilka individer och 

grupper definierar sig själv i förhållande till andra individer och grupper. Genom att 

definiera oss själva i förhållande till andra vet vi vilka vi själv är och var vi står i den 

sociala världen. Å ena sidan går skapandet av identitet ut på att vi definierar oss själva 

genom att markera skillnader mellan oss själva och andra människor och grupper. 

Genom att definiera ’de andra’ får vi reda på vilka vi själv är. Men å andra sidan handlar 

identitet inte bara om att se skillnader mellan olika grupper och individer, utan det 

handlar enligt Jenkins också lika mycket om att se likheter mellan oss själva och dem vi 

identifierar oss med. Ideniteter uppkommer således i ett samspel mellan likhet och 

olikhet. Identitet är således inte något som bara är, utan något som vi aktivt gör och 

skapar i förhållande till andra individer och grupper.(ibid., 18–23) Av att identitet är 

något som vi aktivt skapar följer också att identitet inte är något statiskt, utan en 

ständigt pågående process som är beroende av tid och plats.  

En konsekvens av att identiteter ständigt är i rörelse är enligt Stuart Hall (1999, 21–26) 

att synen på identitet har ändrats avsevärt under de senaste århundradena. Hall skiljer på 

tre huvudsakliga idealtypiska uppfattningar av identitet: upplysningens subjekt, det 

sociologiska subjektet och det postmoderna subjektet. Medan människosubjektet under 

upplysningstiden sågs som i grunden oföränderligt, övergick man under moderniteten 

till en sociologisk subjektsuppfattning som utgick från att människans inre inte är 

autonomt, utan uppkommer i förhållande till signifikanta andra som förmedlar den 

omvigande världens symboler, meningar och värden. Enligt den här synen på identitet 

hade människan fortfarande ett sant inre jag, men det formades i en ständig dialog 

mellan individen och den omgivande världen. 
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Under senmoderniteten har en tredje uppfattning om identitet, det postmoderna 

subjektet uppkommit. I dagens värld är identitet något som ständigt är i rörelse, av det 

följer att individen inte har ett oföränderligt inre jag. Istället har dagens människa flera 

olika identiteter som också ofta kan stå i konflikt med varandra. Eftersom vi idag har 

flera olika identiteter skiftar våra identifikationer ständigt beroende på tid och plats och 

sammanhang. Enligt Hall är uppfattningen om en enhetlig identitet i dagens värld en 

fantasi (ibid., 22-23) 

Identitet hänger också tätt ihop med frågan om tillhörande, enligt Yuval-Davis (2011) 

finns det flera olika former av tillhörande. För det första kan en individ tillhöra t.ex. ett 

visst kön, en viss samhällsklass, en viss nationalitet och en viss etnisk grupp, d.v.s. en 

viss social position (social location) i samhället. Dessa olika social positioner förhåller 

sig ofta på ett eller annat sätt till makt, vissa sociala grupper har i allmänhet mer makt i 

samhället än andra grupper. Men maktförhållandet mellan dessa olika positioner är 

bundet till en historisk och kulturell kontext. En viktig poäng är att de sociala grupperna 

praktiskt taget aldrig förhåller sig till varandra endast på en enda axel. Även om en 

individ skulle identifiera sig endast med en enda social grupp (t.ex. etnicitet) kommer 

individens sociala position också att påverkas av de andra grupper individen tillhör som 

t.ex. kön och klass. (ibid., 12–13) 

För det andra hänger tillhörande ihop med vem och vad individen identifierar sig med 

samt hurudana känsloband individen har till olika sociala grupper. Ett sätt att definiera 

sig för sig själv och andra är att berätta historier (narratives) om vem man är, vissa av 

historierna handlar mer om individens personliga egenskaper, medan andra berättar om 

individens tillhörande till en särskild grupp. Liksom en människa kan ha flera olika 

identiteter kan hon berätta flera olika historier i olika sammanhang och på så vis växla 

mellan olika identiteter. Genom att berätta historier reproducerar individen sitt 

tillhörande till en viss grupp/vissa grupper. Även om en person tillhör flera olika 

grupper samtidigt brukar vissa grupptillhörigheter upplevas som viktigare än andra och 

vilka tillhörigheter som upplevs viktiga kan också växla över tid och mellan olika 

sammanhang. Särskilda grupptillhörigheter har en tendens att bli mer viktiga då de 

hotas på något sätt utifrån, i vissa sammanhang kan också vissa gruppidentiteter bli 

påtvingade utifrån t.ex. då personer tillhörande en viss etnicitet pekas ut och blir 

diskriminerade på grund av sin bakgrund. Men då man talar om tillhörande är det ändå 

viktigt att skilja på människors tillhörande till någon social position och deras 
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självupplevda tillhörande och identitet. Även om en individ tillhör någon viss 

demografisk grupp kan det hända att individen inte alls identifierar sig med gruppen i 

fråga, utan med andra grupper som han/hon också tillhör. (ibid., 14–15)  

Olika sociala positioner förhåller sig inte till politik på något självklart sätt, utan det 

förekommer olika uppfattningar och ideologier gällande vilka sociala positioner och 

identiteter som är politiskt viktiga. Identitetspolitik handlar således om vilka identiteter 

och sociala positioner som är avgörande i tillhörandet till ett politiskt samfund, t.ex. på 

basis av vilka kriterier individer beviljas medborgarskap i ett land. (ibid., 18–21). Som 

ett exempel från närhistorien kan nämnas beslutet att efter Sovjetunionens fall bevilja 

ingermanländare bosatta i Ryssland rätten att flytta till Finland. Bland ingermanländarna 

fanns många som aldrig hade haft finskt medborgarskap men man tog beslutet att de 

skulle ha rätten att bo i Finland på grund av deras etniska ursprung.(Lepola 2000, 340–

342)  

Men frågor rörande identitet, tillhörande och tillhörandets politik är inte endast viktiga 

då man avgör vem och vilka som har rätt att tillhöra ett politiskt samfund, utan är även 

mycket viktiga för frågan om politisk representation. Eftersom människor har flera olika 

konkurrerande grupptillhörigheter och identiteter som de växlar mellan blir också frågan 

om politisk representation komplex. Man kan t.ex. inte göra några enkla antaganden om 

vilken/vilka identiteter en person med invandrarbakgrund upplever som viktiga eller 

vilka identiteter som får en betydelse i politiska sammanhang.  

Det kan t.ex. hända att vissa personer med invandrarbakgrund gärna ser en annan 

invandrare som sin politiska representant, medan den etniska bakgrunden kan ha en 

underordnad betydelse för andra och därför kan de t.ex. istället stöda en politiker 

tillhörande majoritetsbefolkningen som på något annat sätt representerar dem och deras 

åsikter. På samma sätt kan olika politiker med invandrarbakgrund ge olika värde åt sina 

olika identiteter och sociala positioner i samband med politisk representation. Medan 

vissa kan se sig som representanter för invandrare kan andra främst se sig som 

representanter för t.ex. unga, kvinnor eller företagare, och ofta kan representantrollen 

vara sammansatt så att politikerna kan se sig som representanter för flera olika frågor 

och intressen. I den här studien är jag särskilt intresserad av hur kandidaterna beskriver 

sin egen representantroll och hur de relaterar den här rollen till sina olika identiteter och 

sociala positioner. 
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3.4 Teorier om politisk integration av invandrare 

Enligt Marco Martinello kan invandrares politiska integration delas in i fyra olika 

dimensioner: Den första dimensionen gäller hurudana rättigheter samhället ger åt 

invandrare (t.ex. rösträtt och rätten att ställa upp i val). Den andra dimensionen gäller 

huruvida invandraren identifierar sig med samhället han/hon lever. Den tredje 

dimensionen handlar om i vilken grad invandrarna tillägnar sig demokratiska värden 

och normer (ifall de inte har gjort det redan före flytten), och den fjärde dimensionen 

berör invandrares politiska deltagande, mobiliserande och representation. (Martinello 

2005, 6)  

  

Inom Europeisk migrationsforskning har tesen om invandrares politiska passivitet (The 

Thesis of Queiscence of immigrants) länge varit dominerande. Tesen har sitt ursprung i 

efterkrigstidens Europa där gästarbetare i många fall saknade praktiskt taget alla 

politiska rättigheter och således ansågs vara opolitiska. Enligt vissa forskare berodde 

invandrarnas politiska passivitet på deras avsaknad av politiska rättigheter, medan andra 

ansåg att det berodde på att invandrarna kom från länder som saknade en demokratisk 

politisk kultur och att invandrarna därför inte hade de färdigheter och den kunskap som 

krävdes för politiskt deltagande. (ibid., 4–5) 

 

Enligt Martinello är den första förklaringen delvis korrekt, men den förbiser mer 

okonventionella former av politiskt deltagande, och enligt många studier har 

invandrarna varit aktiva inom t.ex. fackförbud och olika politiska föreningar. Martinelli 

kritiserar också den här förklaringen för att den reducerar invandraren till arbetstagare 

och således endast intressant ur ett ekonomiskt perspektiv. Martinello ser också den 

andra förklaringen om en bristfällig demokratisk kultur som problematisk, eftersom det 

finns många exempel på invandrare som varit politiskt aktiva och strävat efter 

demokrati i sitt ursprungliga hemland. (ibid., 4–5) 

 

En viktig faktor som påverkar invandrares politiska deltagande är däremot de 

möjligheter (opportunity structure) att delta som erbjuds i samhället och hurdana 

mekanismer för inkludering och exkludering det finns i det politiska systemet.(ibid., 6, 

Bird, Saalfeld & Wüst, 2011, 12) Möjligheterna till politiskt deltagande påverkas bland 

annat av lagstiftningen som reglerar rätten att få medborgarskap eller att rösta och ställa 

upp i val samt invandrarnas kulturella och sociala rättigheter och socioekonomiska 
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position. En annan dimension som påverkar möjligheterna att delta är hur det politiska 

systemet är organiserat, viktiga faktorer är t.ex. hur parti- och valsystemet ser ut. Också 

olika drag i den informella politiska kulturen(t.ex. hur politiker rekryteras och hur man 

för valkampanjer) kan påverka deltagandet. Graden och formerna av deltagande kan 

också påverkas av hur den nationella och kommunala integrationspolitiken är utformad.  

 

Men den politiska aktiviteten bland invandrare beror inte endast på vilka rättigheter och 

möjligheter lagstiftningen och det politiska systemet erbjuder för deltagande, man har 

t.ex. funnit att det finns stora skillnader i politisk aktivitet inom och mellan olika 

grupper av invandrare. Personer som har beviljats medborgarskap har t.ex. en tendens 

att rösta mer aktivt i val än utländska medborgare som har rätt att rösta. Man har även 

funnit att graden av deltagande kan växla mycket mellan olika etniska grupper samt 

mellan medlemmar av samma etniska grupp beroende på i vilken stad och vilket land de 

är bosatta.(Weide & Saukkonen 2013, 266, Gonzáles-Ferrer 2011, 69-73)  

 

Viktiga faktorer som påverkar deltagandet är t.ex. individernas politiska ideal och 

normer, deras tidigare politiska aktivitet, huruvida de ser sin vistelse i landet som 

temporär eller tillfällig, huruvida de känner sig anknutna till landet de lever, deras 

kunskap om det politiska systemet och de politiska institutionerna, förekomsten av 

institutionaliserade invandrar/etniska grupper samt deras sociala kapital och 

socioekonomiska status. (Martinello 2005, 6, Weide & Saukkonen 2013, 266–267) 

 

Det har varit ett allmänt antagande att invandrares aktivitet inom olika 

medborgarorganisationer befrämjar politiskt deltagande oberoende av organisationens 

typ i och med att det utökar deras sociala kapital. Men det har också förts en akademisk 

debatt on skillnaden mellan sammanbindande(bonding) och överbryggande (bridging) 

socialt kapital. Medan sammanbindande socialt kapital stärker banden mellan 

människor med en gemensam etnisk och social bakgrund binder överbryggande socialt 

kapitalt samman människor med olika bakgrund. Idag finns det delade uppfattningar om 

vilken betydelse de olika typerna av socialt kapital har med tanke på politiskt 

deltagande. Medan somliga forskare anser att båda typer av socialt kapital har en positiv 

effekt på politiskt deltagande har andra kommit fram till att endast överbryggande 

socialt kapital ökar på deltagandet och att sammanbindande socialt kapital får vissa 

grupper att isolera sig från resten av samhället. (Bird, Saalfeld & Wüst, 2011, 11–12) 
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T.ex. resultaten från Morales och Pilatis (2011, 101–109) studie från olika europeiska 

städer tyder på att aktivitet inom föreningar där alla medlemmar har samma bakgrund i 

vissa fall kan ha en negativ effekt på politiskt deltagande i invandrarnas nya hemland, 

medan organisationer som samlar människor med olik etnisk och social bakgrund 

däremot har en positiv effekt. Vilken roll sammabindande socialt kapital har med tanke 

på politiskt deltagande är ändå långt ifrån klart i och med att man till exempel i Kanada 

har funnit att det har spelat en viktig roll i den politiska mobiliseringen av invandare 

(Bird, Saalfeld & Wüst, 2011, 11–12).     

 

I min avhandling ligger fokus inte på lagstiftningen och de institutionella förhållanden, 

utan mer på invandrarna egna politiska mobilisering och hur de representeras av 

utlandsfödda kandidater. Intressant i det här sammanhanget är framför allt att människor 

med invandrarbakgrund i dagsläget utgör en allt större del av Helsingfors befolkning 

och att många invandrargrupper har sina egna medborgarföreningar som samlar ihop 

grupperna och arbetar med olika frågor som är viktiga för dem. Det börjar således 

finnas sådana större och institutionaliserade invandrargrupper som potentiellt kunde 

utgöra en grund för politisk mobilisering. Hittills har det i Finland inte förekommit 

någon mobilisering på etnisk grund i större grad och de flesta politiker med 

invandrarbakgrund har främst varit aktiva i samband med andra frågor (Weide 2009, 26, 

85). Men eftersom invandringen till Finland och särskilt till Helsingfors ökar fort är det 

intressant att se ifall det i samband med kommunalvalet 2012 finns tecken på en ökad 

mobilisering på etnisk grund.  

3.5 Hypoteser  
De olika bakgrundsfaktorer och de teoretiska perspektiv som jag har behandlat i kapitel 

2 och 3 har utrustat mig med en viss förståelse och vissa hypoteser som har väglett mig i 

den här studien. I enlighet med resultaten från tidigare studier utgår jag från att politiker 

med invandarbakgrund i många fall motiveras av att arbeta med integrationspolitiska 

frågor, men samtidigt att integrationspolitiken endast är en av många olika frågor som 

kan engagera dessa politiker. I det här sammanhanget är en av mina huvudsakliga 

hypoteser att det faktum att Helsingfors i dagsläget har en relativt stor befolkning med 

invandrarbakgrund och att invandringen och integrationspolitiken har blivit mer 

politiserade frågor speglas i mina intervjupersoners sätt att se på sin egen roll som 

politiska representanter. I Weides (2009a) studie av utlandsfödda politiker visade det sig 
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att frågor som hänger ihop med invandring och integration inte var särskilt viktiga för 

politikerna i och med att många av dem verkade på små orter med en relativt liten 

invandrarbefolkning. Men i och med att Helsingfors har en stor befolkning med 

invandrarbakgrund förväntar jag mig att flera av kandidaterna ingår i min studie ser 

invandrare som en viktig grupp att representera och integrationspolitiken som en viktig 

politisk fråga.  

För det andra förväntar jag mig att kandidaterna i och med politiseringen av 

invandringen tvingas förhålla sig till sin invandrarbakgrund på ett eller annat sätt vare 

sig de vill det eller inte. I och med att partierna och medierna har visat ett större intresse 

för invandrarkandidater antar jag att kandidaterna ofta möter förväntningar på att de ska 

arbeta med integrationsfrågor och föra fram invandrarnas röst i samhället.  

Utgående från min förståelse av det komplexa förhållandet mellan sociala positioner 

och identiteter antar jag att det bland kandidaterna finns flera olika sätt att förhålla sig 

till de här förväntningarna. Å ena sidan förväntar jag mig att vissa av kandidaterna ser 

sig själv som representanter för ett invandrarperspektiv och att de således kan använda 

sig av sin bakgrund som en positiv resurs. En hypotes som jag ville testa är också ifall 

den ofta mycket negativa samhällsdebatten kring invandring har motiverat personer med 

invandrarbakgrund att aktivera sig politiskt i och med att de vill föra fram ett annat 

perspektiv i politiken och den offentliga debatten. 

Men å andra sidan antog jag att andra kandidater främst är intresserade av att 

representera andra typer av frågor och intressen och att de således kan uppleva 

förväntningarna på att de ska representera ett invandrarperspektiv som problematiska. I 

samband med kandidaternas olika synpunkter på sin egen representantroll var jag 

intresserad av hur deras argument relaterar till de olika teoretiska perspektiven på 

politisk representation. 
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4. Material och metoder 

Jag genomförde min studie som en fallstudie över kommunalvalet år 2012 i Helsingfors. 

Jag samlade in mitt material genom att göra semistrukturerade forskningsintervjuer med 

ett antal utlandsfödda kommunalvalskandidater uppställda i Helsingfors.  

4.1 Analysmetoder 

Eftersom mitt syfte främst är att beskriva kandidaternas uppfattning av politisk 

representation och hur de upplever sin egen representantroll är min studie beskrivande 

till sin natur. Då man gör en beskrivande studie brukar ett viktigt krav vara att man inte 

endast ska ge en noggrann beskrivning av fallet ifråga, utan det är även viktigt att 

beskrivningen ska basera sig på en tydlig begreppsapparat och att man i analysskedet 

använder sig av ett empiriskt klassifikationsschema. (Esaiasson m.fl. 2012, 36–37) I 

min studie är sådana viktiga begrepp politisk representation, identitet och tillhörande, 

samt politisk integration och mobilisering.  

Ett annat viktigt krav på fallstudier är att de måste vara teoretiskt förankrad och att man 

med teorins hjälp ska kunna säga ett hurudant samhällsfenomen fallet i fråga beskriver, 

kravet är viktigt för att studien inte bara ska beskriva ett trivialt enskilt fall utan att man 

också ska kunna dra mer allmänna lärdomar från det. (ibid., 37). För att göra min 

fallstudie teoretiskt förankrad har jag valt att göra en teorikonsumerande studie, där de 

teoretiska begreppen vägleder mig i min analys av materialet. Men jag har också strävat 

efter en öppenhet för möjligheten att jag i mitt material skulle finna nya intressanta 

aspekter som inte skulle komma fram ifall jag allt för strikt skulle hålla mig till mina 

teorier. I en teorikonsumerande studie för teorierna och materialet ett slags dialog och i 

bästa fall kan dialogen ge upphov till helt nya upptäckter och perspektiv. Därför ser jag 

en teorikonsumerande studie som ett mer gynnsamt tillvägagångasätt än en strikt 

teoriprövande. (ibid., 40–42, Tuomi & Sarajärvi 2009, 97–99). 

I min analys har jag inspirerats av Grounded Theory-metoden (GTM) även om min 

metod också skiljer sig från GTM på vissa punkter. Metoden utvecklades på 60-talet av 

Barney Glaser och Anselm Strauss som en reaktion på den tidens deduktiva 

samhällsvetenskapliga forskning som mycket gick ut på att pröva klassiska 

samhällsvetenskapliga teorier och ofta därför blev rätt så abstrakt och teoretisk till sin 

natur. Kärnan i Grounded Theory ligger således i att man i forskningen utgår från 

empirin istället för olika klassiska samhällsvetenskapliga teorier. På så sätt kan man 
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istället för att endast testa gamla teorier skapa nya teorier utgående från de empiriska 

fynden. Fördelen med det här sättet att bedriva forskning är att man är mer öppen för 

vad som kommer fram i ens data istället för att låta tidigare formulerade studier och 

uppfattningar styra ens tänkande för mycket. Det här tar sig t.ex. uttryck i att man under 

studiens lopp ständigt för en dialog med materialet då man begrundar hur olika fynd 

som kommer upp hänger ihop med varandra. (Bryman 1997, 102–103, Luomanen 2010, 

351–352, Hirsijärvi & Hurme 2009, 164–165) 

En annan central tanke inom Grounded Theory är att analysen inte görs på basis av i 

förväg valda kategorier utan att man istället skapar kategorierna utgående från 

materialet. Men eftersom min studie är teorikonsumerande till sin natur och mitt syfte 

således inte är att utveckla nya teorier på basen av de empiriska fynden skiljer sig min 

studie från GTM på den här punkten. Som jag nämnt ovan använde jag mig av olika 

teoretiska begrepp för att vägleda mig i min analys av materialet istället för att sträva 

efter att helt stänga ut tidigare formulerade teorier och uppfattningar om föremålet för 

min studie. Tanken om att man överhuvudtaget ska kunna genomföra forskning på ett 

teorineutralt sätt ifrågasätts t.ex. av Bryman (1997, 103) och det här gäller särskilt 

studier inom områden som det redan förekommer etablerade teorier om. Men samtidigt 

som jag inte har försökt stänga ut tidigare teorier har jag stävat efter en öppenhet för 

mitt material och på så sätt försökt föra en dialog mellan mitt material och tidigare 

forskning inom området. 

Ett annat element inom Grounded Theory som jag finner användbart för min studie är 

sättet att koda materialet. Därmed kommer jag att presentera Strauss & Corbins (Strauss 

& Corbin 1990) version av hur man inom Grounded Theory kodar materialet.4  

Enligt det här sättet att koda materialet kan kodningen delas in i tre olika skeden: öppet 

kodande (open coding) axial kodning (axial coding) och selektiv kodning (selective 

coding). I det första kodningsskedet (öppen kodning) ger forskaren koder åt olika teman 

som kommer upp i texten, meningen är att man ger samma kod åt olika benämningar 

som syftar på samma sak. I det här skedet kan antalet koder bli väldigt stort. När man 

sedan har kodat allt som anses vara relevant för studien kan man övergå till axial 

                                                             
4 Idag finns det flera olika inriktningar inom Grounded Theory som har sinsemellan olika uppfattningar 
om hur GTM ska bedrivas. T.ex. tillhör Glaser och Strauss idag olika skolor inom GTM. Olika forskare 
har även olika synpunkter på hur kodningen ska genomföras. För en grundlig genomång av de olika 
skolorna inom GTM se t.ex. Bryant & Charmatz 2007) 
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kodning som går ut på att man binder alla de tidigare givna koderna till olika 

överkategorier. I det här skedet reder man således ut olika förhållanden mellan de olika 

över- och underkategorierna. När alla sådana samband har retts ut kan man övergå till 

den selektiva kodningen. I det här skedet är man ute efter att reda ut hur de olika 

överkategorierna man tidigare har bildat förhåller sig till studiens övergripande 

forskningsfråga, det här skedet av kodningen liknar det föregående men nu rör man sig 

på en högre abstraktionsnivå än tidigare. (ibid., 72–73, 75–76, 96–98, 116–117, 

Luomanen, 2010, 356–366) 

Jag påbörjade granskandet av mitt material med att skriva ut de transkriberade 

intervjuerna och göra anteckningar om intressanta fynd för hand. Efter det använde jag 

mig av analysprogrammet Atlas.ti för att koda materialet, i det öppna kodningskedet 

gav jag sammanlagt 64 olika koder åt mitt material. När jag hade kodat allt som jag 

ansåg vara relevant i materialet övergick jag till att binda koderna till övergripande 

kategorier. Jag delade in materialet i fyra olika övergripande kategorier som motsvarade 

mina forskningsfrågor med namnen ”Argument gällande 

minoritetsrepresentation”, ”Den egna politikerrollen”, ”Motivation att delta i politiken” 

samt ”Viktiga politiska värden/frågor”. I bilaga 3 har jag listat hur många gånger koder 

tillhörande de övergripande kategorierna förekommer i materialet. Samtidigt som jag 

kodade materialet i Atlas.ti gjorde jag hela tiden anteckningar över intressanta 

observationer och idéer som jag fick. Slutligen övergick jag till att reflektera över hur de 

olika överkategorierna hängde ihop med min huvudsakliga forskningsfråga.   

4.2 Urvalet av intervjupersoner 

Eftersom jag inom ramen för min studie inte hade möjlighet att intervjua samtliga 

utlandsfödda kandidater genomförde jag ett strategiskt urval av intervjupersoner. Mina 

kriterier i urvalet av kandidater var att de skulle skilja sig åt på variabler som 

partitillhörighet, politisk profil, kön, ålder och tidigare politisk erfarenhet. Det 

huvudsakliga syftet med mitt strategiska urval har inte varit att relatera analysen till de 

här olika bakgrundvariablerna, således är jag t.ex. inte i första hand intresserad av om 

det förekommer skillnader mellan kandidater i höger- och vänsterpartier, även om jag 

hänvisar till sådana skillnader i vissa fall. För att göra en sådan analys reliabel och 

generaliserbar borde jag ha samlat in ett större material, vilket inte var möjligt inom 

ramen för den här studien. Syftet med det strategiska urvalet har istället varit att uppnå 

en så stor bredd på materialet som möjligt för att fånga upp möjligast många aspekter på 



39 
 

de frågor jag har varit ute efter att studera. Att t.ex. jämföra olika partiers rekrytering av 

kandidater med utländska bakgrund eller förhållande till olika minoriteter skulle vara ett 

intressant studieobjekt, men på grund av avgränsningsskäl gör jag det inte i den här 

studien.  

För att hitta kandidater med olika politiska profiler använde jag mig bland annat av en 

karta som Helsingin Sanomat tillsammans med forskarna Teemu Kemppainen och 

Tuomas Ylä-Anttila hade gjort upp på basen av kandidaternas svar på tidningens egen 

valmaskin. Idén med kartan är att den på basen av kandidaternas egna svar i 

valmaskinen placerar dem på olika platser på kartan på en höger-vänster skala samt på 

en liberal-konservativ skala. (Helsingin Sanomat 14.10.2012) Med hjälp av kartan samt 

genom att granska de olika partiernas och kandidaternas egna valsidor på internet 

lyckades jag finna kandidater som representerade olika partier och olika politiska 

inriktningar både gällande ekonomiska- samt värderingsfrågor.  

Då jag studerade kartan gjorde jag en observation att en större del av kandidaterna låg 

mer på vänsterkanten och på den liberala sidan av det politiska spektrumet och därför 

ligger också en större del av mina intervjupersoner mer till vänster och är mer liberala 

till sina värderingar men jag har också intervjupersoner som är mer konservativa och 

ligger mer till höger på den politiska kartan. Även i olika europeiska studier över 

partisympatier bland personer med invandrarbakgrund har man kommit fram till att de 

oftare än befolkningen i genomsnitt stöder vänsterpartier, även om det också finns vissa 

exempel på annorlunda röstningsbeteende (Weide & Saukkonen  2013, 267–268). Även 

om det kan finnas flera olika tänkbara förklaringar till röstningsbeteendet kan det 

antagligen delvis förklaras av att en relativt stor andel av människor med 

invandrarbakgrund tillhör arbetarklassen.(Bird, Saalfeld & Wüst 2011, 66–100) 

Slutligen intervjuade jag 10 kandidater av vilka fem stycken hade somalisk bakgrund 

medan alla de övriga kandidaterna var födda i olika länder.5 Alla de övriga kandidaterna 

                                                             
5 Orsaken till att en så stor del av mina intervjupersoner är födda i Somalia är att min ursprungliga idé var 
att alla mina intervjupersoner (förutom att de skulle skilja sig åt på en rad variabler) skulle tillhöra två av 
Helsingfors största invandrargrupper. Tanken med att välja kandidater tillhörande två grupper var att jag 
skulle kunna göra jämförelser mellan grupperna. De tre största utländska språkgrupperna i Helsingfors i 
slutet av år 2012 var ryska med ca.15 300 talare, estniska med ca.10 200 talare och somaliska med ca 7 
2000 talare (Helsingin kaupungin tietokeskus. 21.2.2013). Enligt statistikcentralens uppgifter ställde 11 
rysk- och 11 somaliskspråkiga kandidater upp i kommunalavalet, medan antalet kandidater med estniska 
som modersmål var så litet att statistikcentralen inte gav ut informationen (Ruotsalainen 18.10.2012). Då 
jag började kontakta kandidaterna märke jag snart att många av de ryskspråkiga kandidaterna antingen 
inte ville ställa upp på en intervju eller inte hade fört en särskilt synlig kampanj eller så hade de fått ett 
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förutom en var födda i Mellanöstern och representerade så kallade synliga minoriteter. 

Två av mina intervjupersoner blev invalda i fullmäktige och två valdes som ersättande 

medlemmar. Min tolkning är ar att jag efter de 10 genomförda intervjuerna hade uppnått 

en relativt hög grad av teoretisk mättnad eftersom de flesta teman och svarskategorier 

återkom i flera olika intervjuer (Esaiasson m.fl. 2012, 229–230). Några av mina 

intervjupersoner hade dock i samband med vissa frågor avvikande synpunkter som inte 

upprepades i de andra i intervjuerna. Men eftersom jag gjorde ett strategiskt urval och 

strävade efter att maximera variationen på de tidigare nämnda variablerna har jag skäl 

att tro att jag lyckades fånga upp alla de viktigaste uppfattningarna och synpunkterna på 

temat jag studerade. Att det var lätt att få information om kandidaterna och deras 

politiska åsikter gjorde det möjligt för mig att uppnå en förhållandevis stor variation. I 

de fall där intervjupersonernas svar avvek från svaren i de övriga intervjuerna hade jag 

redan i förväg förväntat mig att få annorlunda svar på grund av att de här personerna 

hade en förhållandevis avvikande politisk profil jämfört med de andra 

intervjupersonerna. Enligt Piirainen (1993, 59–60) är det ändå i människovetenskaper 

omöjligt att uppnå en så fullständig teoretisk mättnad att man skulle kunna vara absolut 

säker på att nytt material inte skulle föranleda några förändringar i teorin och resultaten. 

Mina intervjupersoner representerar alla partier som har medlemmar i Helsingfors 

stadsfullmäktige förutom Kristdemokraterna och Finlands kommunistiska parti. Jag 

gjorde valet att inte inkludera intervjupersoner från de här partierna på grund av att 

deras understöd var så litet och på grund av att deras utlandsfödda kandidater inte gjorde 

särskilt synliga kampanjer och fick även ett litet antal röster i valet. I tabellen nedan har 

jag listat mina respondenter enligt olika bakgrundsvariabler.  

Även om jag i urvalet av intervjupersonerna har strävat efter att det ska förekomma 

spridning på en rad bakgrundsvariabler förekommer det förutom den stora andelen 

kandidater födda i Somalia även vissa skevheter i materialet. Till exempel är sju av 

intervjupersonerna män, vilket förklaras av att 65 % av de i Helsingfors uppställda 

utlandsfödda kandidaterna var män (Ruotsalainen 11.2.2013). Därför var det lättare att 

hitta fler manliga än kvinnliga kandidater som i övrigt matchade mina kriterier. En 

annan skevhet är att mina intervjupersoner jämfört med politiker i allmänhet är relativt 

unga, endast två av personerna var vid intervjuernas tidpunkt över 40 år gamla. Det här 

                                                                                                                                                                                   
rätt så litet antal röster i valet och därför bedömde jag dem som mindre intressanta för min studie. Därför 
frångick jag från min ursprungliga avsikt att göra en jämförelse mellan två olika invandrargrupper. 
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förklaras med att storskalig invandring är ett relativt nytt fenomen i Finland och att det 

bland den utlandsfödda befolkningen följaktligen finns förhållandesvis många unga 

personer.  

Det är även värt att notera att trots att majoriteten av mina intervjupersoner är relativt 

unga har en stor del av dem har bott en länge tid i Finland. Åtta av intervjupersonerna 

har flyttat till Finland mellan 1990 och 1994. Att inkludera intervjupersoner som har 

bott i Finland relativt länge var inte ett medvetet val eftersom jag inte visste hur länge 

alla av mina intervjupersoner hade bott i landet då jag kontaktade dem. Således har jag 

inte heller tillgänglig information om hur länge övriga utlandsfödda kandidater har bott 

i Finland. Men t.ex. Bird, Saalfeld & Wüst (2011, 25–58) har funnit att människor som 

länge har bott i ett land röstar mer i val än människor som har flyttat relativt nyligen, 

vilket tyder på att den politiska aktiviteten ökar över tid. Därför har jag skäl att anta att 

det bland de uppställda utlandsfödda kandidaterna i Helsingfors finns relativt få 

personer som har bott i Finland endast i några år. Trots att kandidater med vissa 

särskilda egenskaper således är överrepresenterade bland mina intervjupersoner anser 

jag inte att det är ett problem eftersom personer med de här egenskaperna även är 

överrepresenterade bland utlandsfödda kommunalvalskandidater som grupp.  

Tabell 1. Kandidaterna indelade enligt 
bakgrundsinformation 
    
Parti Sammanlagt 10 
SDP 3 
Samlingspartiet 2 
Centern 1 
Gröna Förbundet 1 
Sannfinländarna 1 
SFP 1 
Vänsterförbundet 1 
    
Ålder under valet  Sammanlagt 10 
20-30 3 
30-40 5 
40-50 1 
50-60 1 
    
Kön  Sammanlagt 10 
Man 7 
Kvinna 3 
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Födelseland  Sammanlagt 10 
Somalien 5 
Afghanistan 1 
Irak 1 
Iran 1 
Irland 1 
Libanon 1 

  År då kandidaterna flyttat till Finland  Sammanlagt 10 
1990-1994 8 
1995-1999 1 
2000-2004 1 
 

4.3 Intervjuerna 

Jag genomförde de 10 intervjuerna med mina respondenter mellan oktober 2012 och 

januari 2013, alla intervjuer gjordes således efter kommunalvalet. Eftersom målet med 

min studie var att få reda på hur mina intervjupersoner själv uppfattar politisk 

representation och hur de själv ser på sin representantrol bestämde jag mig för att göra 

semistrukturerade samtalsintervjuer. Fördelen med samtalsintervjuer är att det ger 

utrymme för samspel mellan intervjuaren och respondenten och ger även utrymme för 

att registrera oväntade svar. Intervjuaren har även möjlighet att ställa följdfrågor eller 

förklara frågan på nytt ifall något förblir oklart eller ifall något oväntat och intressant 

kommer upp. (Esaiasson, m.fl. 2012, 251–254) 

För att förbereda mig på intervjuerna bekantade jag mig med mina respondenter genom 

att läsa deras kampanjsidor på nätet samt annat eventuellt material jag fick tag på som 

broschyrer och flyers. Jag besökte även en valpanel med kandidater med 

invandrarbakgrund på kulturcentret Caisa där även en del av mina intervjupersoner 

deltog.  

I intervjuerna använde jag mig av en intervjuguide där jag hade strukturerat mina frågor 

enligt olika teman. Intervjuerna var strukturerade så att jag inledde med 

uppvärmningsfrågor för att få samtalet igång för att sedan övergå till frågor som var mer 

centrala för min studie. En annan tanke med struktureringen var att jag först frågade mer 

öppna frågor där intervjupersonerna själv fick definiera sig själv och sin syn på 

representantskap. Intervjuguiden innehöll även en del direkta frågor rörande 

representation av invandrare och minoriteter men jag lämnade dessa frågor till slutet av 
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intervjuguiden så att intervjupersonerna skulle få möjlighet att ta upp andra teman och 

synpunkter. I själva intervjusituationen växlade frågornas formuleringar och 

ordningshöljd beroende på intervjuernas gång men jag strävade efter att ställa frågorna i 

min intervjuguide till alla intervjupersoner i en eller annan form. Jag gjorde åtta av 

intervjuerna på finska men också en intervju på svenska och en på engelska och därför 

gjorde jag upp tre olika språkversioner av guiden. I intervjusituationen är det viktigt att 

få till stånd ett dynamiskt och fungerande samtal, för att testa huruvida frågorna i min 

intervjuguide fungerade i praktiken gjorde jag en provintervju med en vän som själv var 

uppställd som kandidat i kommunalvalet (Esaiasson m.fl. 2012, 268). Efter 

provintervjun gjorde jag några mindre ändringar i intervjuguiden. Intervjuguiden finns 

att se som bilaga nummer 1. 

4.4 Etiska aspekter 

Då man gör samtalsintervjuer är det även viktigt att beakta olika etiska aspekter. En 

viktig aspekt är att intervjupersonerna är medvetna om att de deltar i en vetenskaplig 

studie. Då jag kontaktade mina intervjupersoner skickade jag först ett e-postmeddelande 

där jag berättade om syftet med min studie och frågade om de hade möjlighet att ställa 

upp på en intervju. Få av kandidaterna jag kontaktade svarade på mitt e-postmeddelande 

och därför ringde jag senare upp dem, under samtalet hänvisade jag till e-

postmeddelandet som jag skickat dem och frågade igen ifall de var intresserade av att 

delta i min studie. Då jag träffade intervjupersonerna berättade jag för dem om min 

studie och lät dem ställa frågor före jag inledde själva intervjun för att ytterligare 

försäkra mig om att de var medvetna om i vilket syfte jag intervjuade dem. (Esaiasson 

m.fl. 2012, 257) 

På grund av pålitlighetsskäl har jag i bilaga 2 inkluderat namnet på mina 

intervjupersoner men i själva texten har jag valt att inte nämna personernas namn eller 

andra fakta som kan få läsaren att känna igen personen i fråga. Även om vissa 

intervjupersoner hellre ville delta i studien öppet med sitt eget namn så måste jag av 

etiska skäl behandla alla intervjupersoner lika och därför framträder alla som anonyma i 

själva texten. Genom anonymiseringen ville jag också få mina intervjupersoner att tala 

mer öppet och dessutom var syftet med min studie inte heller att fokusera på enskilda 

kandidater, utan på olika uppfattningar av representation som förekom bland de olika 

kandidaterna.  
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I anlyskapitlet använder jag mig av olika citat från intervjuerna för att göra min analys 

mer genomskinlig och öppen för läsaren. Men för att intervjupersonerna ska förbli 

anonyma har jag tagit bort alla namn eller andra detaljer som kan röja intervjupersonens 

identitet. Men det är viktigt att komma ihåg att citaten aldrig fullständigt motsvarar 

samtalssituationen, utan är skribentens tolkningar av intervjun. (Nikander 2010, 433) 

För att mina intervjupersoner ska förbli anonyma har jag översatt alla citaten till 

svenska och även stiliserat språket samt lämnat bort namn och andra dylika detaljer. 

Enligt Nikander (ibid., 435) gör man då man översätter citat ett slags dubbel tolkning av 

den ursprungliga intervjun och därför är det viktigt att reflektera över hur man 

översätter dem För att läsaren samtidigt ska kunna se vilka citat som tillhör samma 

intervjuperson har jag numrerat intervjuerna och anger i samband med citatet intervjuns 

nummer. På grund av att vissa intervjupersoner på ett tydligare sätt har uttryckt vissa 

teman är de överrepresenterade i citaten även om jag grundar min analys på alla 

intervjuer som helhet. Trots att anonymiseringen gjorde det möjligt för 

intervjupersonerna att tala mer öppet medförde den också att jag i min analys mer 

noggrant måste överväga hur noggrant jag kunde rapportera och analysera alla mina 

fynd och i vissa fall har det lett till att jag har rapporterat fynden mindre noggrant än 

vad jag i ett annat fall skulle ha gjort. 

4.5 Genomförandet av intervjuerna 

Beroende på respondenternas individuella önskemål intervjuade jag dem antingen i 

deras hem (en intervju), på deras arbetsplats (tre intervjuer) eller på ett café (sex 

intervjuer). Alla intervjuer spelades in med diktafon. Till sin längd var intervjuerna 

mellan 22 och 47 minuter. Även om intervjuerna kan tyckas vara korta till sin längd 

anser jag att jag även i de kortare intervjuerna fick ut mycket nyttig information, en av 

orsakerna till att vissa av intervjuerna blev kortare var också att vi snabbare kom in på 

de tematiska frågorna och att intervjupersonerna svarade rakt och exakt på frågorna utan 

att jag behövde ställa många följdfrågor (Hirsijärvi & Hurme, 2009, 105–110). En 

utmaning som kan förekomma i samtalsintervjuer är att intervjupersonen är omotiverad 

att svara på frågorna eller också kan det hända att personen inte vet vad han/hon ska 

svara på frågan eller har svårt för att formulera sitt svar (ibid., 116). I de flesta av mina 

intervjuer var det här ändå inte något större problem eftersom politiker är vana att bli 

intervjuade och att formulera sina tankar och synpunkter på ett strukturerat sätt 
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(Mykkänen 2001, 117). Men eftersom alla mina intervjupersoner inte hade lika lång 

politisk erfarenhet var det i vissa intervjuer svårare att få svar på en del frågor.  

Eftersom intervjun är en samspelssituation förtutsätter den att intervjuaren är flexibel 

och lyssnar aktivt på intervjupersonen, det är viktigt för att man ska kunna formulera 

frågor på rätt sätt och även ställa följdfrågor (Kvale 2009, 154, Hirsijärvi & Hurme 

2009, 102–104). Det här var en förmåga som jag blev bättre på under intervjuernas gång, 

i de första intervjuerna använde jag formuleringar som verkade vara mer otydliga för 

intervjupersonerna och jag var också osäker på att ställa följdfrågor, t.ex. om jag var 

rädd för att frågan var känslig. Men då jag gjorde fler intervjuer blev jag bättre på att 

formulera mig och ställa följdfrågor. Lyckligtvis var mina första intervjupersoner vana 

vid att ge intervjuer och därför utgjorde min osäkerhet inte något större problem. 

I och med att jag gjorde 9 av de 10 intervjuerna på ett annat språk än intervjupersonens 

modersmål och en intervju på engelska som inte är mitt modersmål6 förväntade jag mig 

att språket kunde utgöra ett problem. I själva intervjuerna upplevde jag ändå att språket 

utgjorde ett mindre problem än väntat och jag hade relativt lätt att förstå mina 

intervjupersoner. Men det är ändå viktigt att komma ihåg att olika ords konnotationer 

kan växla mellan olika individer som tillhör olika subkulturer och samhällsklasser och 

dessa skillnader kan vara ännu större då man intervjuar personer som har bakgrund i en 

främmande kultur och talar ett främmande språk som sitt modersmål. Av den här 

orsaken är det viktigt att inte dra alltför långtgående slutsatser på basen av 

intervjupersoneras språkbruk och ordval eftersom risken att göra feltolkningar är stor. 

Därför var jag försiktig i analysen av intervjuerna så att jag inte skulle göra tolkningar 

på basen av enskilda korta meningar utan försökte förankra mina tolkningar mer i 

intervjuerna som helhet. (Hirsijärvi & Hurme 2009, 53, Kvale & Brinkmann 2009, 160–

161) 

I största allmänhet upplevde jag att mina intervjupersoner förhöll sig positivt till min 

studie och att det var lättare att vinna över deras förtroende än jag hade väntat mig. 

Många av intervjupersonerna uttryckte ett intresse för min studie och sade att det var 

positivt att jag forskade i ämnet vilket antagligen underlättade genomförandet av 

intervjuerna. Vissa av intervjupersonerna ville också utbyta synpunkter och diskutera 

mitt ämne efter att själva intervjun hade avslutats.  

                                                             
6 Jag är själv tvåsspråkig och talar svenska och finska som mina modersmål. 
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4.6 Transkriberandet av intervjuerna 

Efter intervjuerna transkriberade jag dem med programmet Expess Scribe. Jag strävade 

efter att transkribera intervjuerna ordagrant även om det i vissa fall var svårt att göra. 

Även om jag i själva intervjusituationen hade tyckt mig förstå vad min intervjuperson 

sade var det i transkriberingsskedet svårare för mig att urskilja och förstå allt som sades 

på inspelningarna. Det här berodde delvis på svårigheten att förstå olika accenter men 

även på att kvalitén på inspelningarna var varierande, det var t.ex. svårare att 

transkribera intervjuer som var inspelade på ett café där det fanns mycket bakgrundsljud. 
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5. Analys 

I det här kapitlet presenterar och analyserar jag resultaten av min studie. Inledningsvis 

kommer jag att behandla mina intervjupersoners motivation att ta del i politiken. I det 

andra delkapitlet kommer jag att behandla mina intervjupersoners syn på sin egen 

representantroll samt mer generella synpunkter kring olika aspekter av representation. 

Därpå behandlar jag intervjupersonernas synpunkter på eventuella specifika 

invandraintressen och till sist presenterar jag mina slutsatser.  

5.1 Kandidateras motivation att delta politiken

I det följande delkapitlet behandlar jag kandidaternas motivation att aktivera sig inom 

partipolitiken och att ställa upp som kandidater i kommunalvalet. Bland mina 

intervjupersoner finns både människor som har varit partipolitiskt aktiva en längre tid 

och även suttit i kommunfullmäktige tidigare, men också människor som inte hade 

kandiderat tidigare och som har en kortare erfarenhet av partipolitik. Även om en stor 

del av mina intervjupersoner varken sitter eller har suttit i stadsfullmäktige har fler av 

dem arbetat med kommunalpolitik i de olika partiernas lokalavdelningar eller olika 

kommunala nämnder eller direktioner och har även på så sätt erfarenhet av att fungera 

som politiska representanter. 

Många av mina intervjupersoner hade även på ett eller annat sätt varit samhälleligt 

aktiva innan de valde att ansluta sig till ett parti och ställa upp som kandidater i val. En 

stor del av intervjupersonerna hade redan under många år arbetat med samma frågor 

som de nu vill driva i kommunalpolitiken antingen inom yrkeslivet eller på frivillig 

basis inom tredje sektorn. Vanligt var också att de hade blivit bekanta med sitt parti 

antigen via sitt yrke eller sin aktivitet inom medborgarsamhället.  

För vissa kandidaterna var partipolitiken bara ett av många olika sätt att arbeta med 

samma frågor medan andra motiverade sin kandidatur med att det ger en chans att 

påverka mer än via sitt yrke eller tredje sektorn. Följande citat är ett exempel på att en 

kandidats sätt att resonera kring att partipolitiken ger större påverkningsmöjligheter:   

Jag har nog varit ganska mycket med där invandrarfrågor har [behandlats], i olika 
förtroendeuppdrag med myndigheter och i olika frivilliguppdrag. Särskilt i samband med kvinnors 
och flickors rättigheter, jag har alltid lyft fram dem och invandrarens perspektiv och olika 
jämlikhetsfrågor, de frågorna har jag länge arbetat med. Och en orsak till att jag gick med [i 
politiken], särskilt i kommunalvalet är att fullmäktige...i och med att jag länge via mitt arbete har 
haft kunskap om fältet och om hur myndigheterna fungerar och hurudana saker till och med i 
integrationsfrågor och så vidare...att fullmäktige är rätt [ställe], och även nämnderna, att man 
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kunde hämta sitt kunnande och fundera tillsammans med andra beslutsfattare.   Det var orsaken till 
att jag gick med, att på gräsrotsnivån och inom föreningslivet kan man inte påverka beslutsfattandet 
och lagstiftningen... (Intervju 1) 

Gemenstamt för de här kandidaterna var att de betonade att de på grund av sitt yrke eller 

sin aktivitet inom tredje sektorn hade ett speciellt intresse och speciell kunskap om ett 

visst/vissa olika samhällsproblem och att de ville ta del i politiken för att arbeta med de 

här frågorna. Samtidigt betonade de här kandidaterna i växlande grad även mer 

ideologiska skäl för att ta del i politiken och visade även intresse för andra än deras 

kärnfrågor. Endast en av mina intervjupersoner motiverade sin kandidatur uteslutande 

med sin expertis inom invandringsfrågor och sade att han/hon inte var intresserad av att 

arbeta med andra politiska frågor:  

...jag hade en så specifik agenda, den handlade helt och hållet om utlänningar, om hela ekosystemet 
som innefattar en förståelse av hur vi kan dra nytta av utlänningar, om hur vi tillsammans kan 
sträva efter...så kanske jag har åsikter om hälsovård eller stadsplanering men jag skulle inte 
uttrycka de åsikterna, utan jag skulle ha ett hundraprocentigt fokus på frågor som hänger ihop med 
utlänningar. (Intervju 2) 

Särskilt deltagande i olika typer av medborgarorganisationer ser ut att ha en viktig 

inverkan på viljan att aktivera sig politiskt. Majoriteten av mina intervjupersoner har 

varit verksamma inom föreningar som på ett eller annat sätt har att göra med invandrare 

och minoriteter. Vissa av kandidaterna har verkat inom föreningar som inte hade som 

sitt syfte att utöva politisk påverkan, medan andra har varit med i föreningar som har en 

mer politisk agenda. Somliga av kandidaterna talade även mer explicit om att deras 

erfarenheter från olika medborgarorganisationer hade motiverat dem att aktivera sig 

inom partipolitiken. Många av mina intervjupersoner hade varit aktiva inom både 

etniskkulturella föreningar och föreningar som samlade människor med olika etnisk och 

social bakgrund. 

 

Man kan således med hänvisningen till diskussionen om sammanbindande och 

överbryggande socialt kapital i kapitel 3.4 säga att de två olika formerna av kapital i 

mina intervjupersoners fall ofta gick hand i hand. Däremot berättar mina resultat inte 

om förhållandet mellan politisk aktivitet och socialt kapital i sådana fall där personer 

med invandrarbakgrund endast innehar sammanbindande kapital. För att få reda på hur 

sambandet ser ut i den finska kontexten borde man studera den politiska aktiviteten 

bland människor med invandrarbakgrund som endast är aktiva inom etniskkulturella 

föreningar. 
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Medan majoriteten av kandidaterna framför allt betonade sitt intresse och sin kunskap 

gällande mer specifika samhällsproblem tolkade jag att motiven för att aktivera sig 

inom partipolitiken var framför allt ideologiska för två av mina kandidater. En av de här 

kandidaterna hade inte tidigare varit samhälleligt aktiv utanför partipolitiken medan den 

andra i viss mån hade varit aktiv inom tredje sektorn men betonade att det inte var 

frågan om direkt politisk verksamhet. De här två kandidaterna betonade mer allmänna 

värderingar som de ville arbeta för inom politiken och talade om sitt val av parti i först 

och främst ideologiska termer istället för att lyfta upp mer specifika sakfrågor. 

För båda två av de här kandidaterna var det här det första kommunalvalet de ställde upp 

i och anmärkningsvärt var att båda nämnde att ett motiv för deras kandidatur var att de 

ville motverka vad de ansåg som ett mer negativt samhälleligt klimat på ett allmänt plan. 

Kandidaterna ansåg att samhällsklimatet under de senaste åren hade blivit hårdare och 

mindre tolerant mot olika minoriteter t.ex. i och med en ökad rasism och att samhället 

var på väg att bli mer ojämlikt. I följande citat ger en av kandidaterna sin syn på varför 

han/hon bestämde sig för att bli politiskt aktiv:  

Jag bodde före det i [namnet på en utländsk stad], sen när jag kom till Finland var samhällsklimatet jätte 
annorlunda, mer rasistiskt och allt var hårdare, främlingsfientlighet och på det sättet tänkte jag att min 
röst skulle vara hörd på något sätt, inte kan jag bara sitt på soffan och vara...(Intervju 3) 

Således kan man säga att det hårdnande samhällsklimatet samt politiseringen av 

invandringen som jag diskuterar i kapitel 2.2 har motiverat somliga kandidater att 

aktivera sig politiskt i och med att de har velat använda sin kandidatur för att föra 

politiken och den offentliga debatten i en annan riktning. Men samtidigt som dessa 

kandidater talade om sin kandidatur som en reaktion på ett samhällsklimat som var 

hårdare mot olika minoriteter såg de inte invandrare som en grupp de särskilt ville 

representera inom politiken. De här kandidaterna ansåg snarast att man inte borde göra 

skillnad mellan människor på basis av deras olika bakgrund. De hade således ett icke-

essentialistiskt sätt att se på etniska idetiteter och intressen och ansåg att det centrala var 

att motverka diskriminering av minoritetsgrupper. 

Majoriteten av mina intervjupersoner hade ändå på ett eller annat sätt varit samhälleligt 

aktiva en längre tid och därför hade de senaste årens händelser inte haft inverkan på 

deras motivation att gå med i politiken: Men också en del av de intervjupersoner som 

hade varit aktiva en längre tid hade reagerat på det negativa samhällsklimatet och ville 
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med sin egen verksamhet påverka attityder och föra debatten i en annan riktning. Bland 

de personer som nyligen hade blivit politiskt aktiva hade förändringen i 

samhällsklimatet ändå fungerat som en motivator, vilket stöder min hypotes om att de 

förändrare attityderna också har haft en politiserande effekt bland människor med 

invandrarbakgrund. 

Valet av parti 

Gällande valet av parti kan man skilja på å ena sidan de kandidater som redan i ett 

flertal år innan de ställt upp i valet antingen har varit medlemmar i partiet eller haft klart 

utformade sympatier för ett visst parti eller för en viss ideologisk riktning och å andra 

sidan de kandidater som rätt så nyligen hade gjort sitt partival. Bland kandidater för 

vänsterpartierna fanns det personer som redan i det tidigare tidigare hemlandet hade haft 

en positiv uppfattning av partier som tillhörde samma partifamilj. T.ex. en kandidat som 

redan länge hade länge följt med partiets verksamhet före kandidaten beslöt sig för att 

själv gå med i verksamheten motiverade sitt partival så här: 

[Partiets namn] ideologi är global, förstås solidaritet, rättvisa, sådana saker…att man försöker 

beakta alla människor oberoende av deras bakgrund och utgångspunkter. Och att man på sätt och 

vis representerar de mindre bemedlade, det har kanske varit kriterierna. Men helheten har inte 

förmedlats endast via (partiets namn) utan överhuvudtaget (partiets namn) värderingar som bedrivs 

i olika delar av världen.. (Intervju 4)  

Även många andra kandidater sade att de redan en längre tid hade följt med och stött 

partiet som de nu hade valt att kandidera för. Allmänt var att man motiverade sitt 

partival med allmänna ideologiska motiv som t.ex. att partiet i fråga stod för jämlikhet 

och internationella värderingar men många nämnde också att partiets arbete med mer 

specifika frågor som kandidaten hade ett särskilt intresse för. Till exempel nämnde flera 

av kandidaterna att deras parti stod för värderingar som var positiva för minoriteter eller 

att de inom partiet kunde arbeta med frågor som var viktiga för invandrare. I Frankrike 

har man funnit att många personer med invandrarbakgrund röstar på Socialistpartiet på 

grund av att partiet har lyckats förmedla en bild av att de engagerar sig i frågor som 

hänger ihop med diskriminering och ojämlikhet mellan etniska grupper, medan 

högerpartiet UMP i offentligheten har talat om invandring i en mer negativ ton (Tiberj 

2011, 69–73). Mina resultat tyder på att den offentliga bilden av hur olika partiet 
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förhåller sig till minoritetsfrågor också har en viktig inverkan på i vilka partiet politiker 

med invandrarbakgrund väljer att aktivera sig.    

I den andra gruppen fanns två kandidater som inte hade varit aktiva inom något parti 

före de ställde upp i kommunalvalet 2012. De här kandidaterna hade å andra sidan 

jobbat med vad de såg som viktiga samhällsfrågor inom förenings- och arbetslivet och 

såg på sin kandidatur som ett sätt att kunna påverka mer inom de här frågorna. Liksom 

de övriga kandidaterna nämnde en av de här två kandidaterna att partiets ideologi och 

allmänna värderingar var viktiga vid valet av parti och att partivalet således hade varit 

lätt att göra.  

Den andra av de här två kandidaterna var något av ett undantag i och med att kandidaten 

sade att han/hon lika väl skulle ha kunnat välja att ställa upp för något annat parti och att 

det viktigaste var att kandidaturen fungerade som en ny plattform för att arbeta med 

samma frågor som kandidaten arbetade med också utanför partipolitiken. Jag tolkade 

det som att det avgörande i valet av parti för den här kandidaten var att han/hon från 

tidigare hade kontakter till partiet ifråga och att kandidaten bedömde att partiet hade en 

god linje i de specifika frågor som han/hon ville arbeta med. Ett annat undantag var en 

kandidat som länge varit aktiv inom ett annat parti men som inför det här valet valt att 

byta parti eftersom kandidaten ansåg att det gamla partiet hade ändrat på sin ideologiska 

linje för mycket och att det nuvarande partiet på ett bättre sätt motsvarade kandidatens 

egen ideologi. 

Tre av kandidaterna nämnde rakt ut att de hade fått ett förslag att ställa upp som 

kandidat från ett eller flera partier, men samtliga kandidater betonade ändå att 

kandidaturen hade vuxit fram som deras eget beslut. Möjligtvis hade att även fler av 

kandidaterna blivit kontaktade av något parti men att de inte tog upp saken i intervjun 

för att de ville betona sitt eget aktörskap i samband med kandidaturen. En kandidat 

nämnde även att personer inom olika medborarsorganisationer och nätverk som han/hon 

verkade inom hade föreslagit att han/hon skulle ställa upp som kandidat. Det tycktes 

även vara rätt så allmänt att kandidaterna från förr hade olika kontakter till sitt parti 

antigen via vänner eller människor de hade träffat inom yrkes- eller föreningslivet och 

den vägen hade bekantat sig med partiets verksamhet. Man kan således konstatera att 

olika sociala band har en stor betydelse för rekryteringen av invandrare som kandidater, 
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den här slutsatsen stöds också av att t.ex. Rodrigo Blomqvist (2005, 82) och Weide 

(2009a, 67) har gjort liknande fynd i sina studier.  

5.2 Kandidaternas uppfattningar av politisk representation 

I det följande avsnittet behandlar jag mina intervjupersoners synpunkter på politisk 

representation, först utgående från deras syn på sin egen representantroll för att sedan 

övergå till deras mer generella resonemang kring deskriptiv representation. 

Kandidaternas syn på den egna representantrollen 

Utgående från min forskningsfråga kan mina intervjupersoner delas in enligt deras 

förhållande till minoritetsrepresentation. I den ena ändan av spektret fanns de kandidater 

som först och främst såg sig själv som representanter för invandrare och minoriteter och 

i andra ändan de kandidater som tog avstånd från minoritetsrepresentation och var 

intresserade av att arbeta med andra typer av politiska frågor. Mitt emellan dessa två 

grupper fanns flera kandidater som såg sig själv som representanter för flera olika 

grupper och intressen, men i växlande grad också såg sig som representanter för 

invandrare och minoriteter. 

Majoriteten av mina intervjupersoner placerades sig någonstans mellan dessa två 

grupper, typiskt för många av dem var att de inte ville definiera sig själv som 

invandrarpolitiker eller direkt säga att de representerade invandrare men då vi mer 

ingående diskuterade för dem viktiga politiska frågor eller minoritetsrepresentation och 

integrationspolitik på ett mer generellt plan kunde de ändå ofta lyfta fram frågor som 

berörde invandrare och minoriteter samt argumentera för att det är viktigt att minoriteter 

är representerade inom politiken. Man kan således säga att intresset för invandrar- och 

minoritetsfrågor kom fram på ett mer indirekt sätt, vilket kan vara en reaktion på att 

kandidaterna upplevde att det fanns en risk för att de blev kategoriserade 

som ”invandrarkandidater” t.ex. av medierna, väljarna eller partierna de var medlemmar 

i. Många av mina intervjupersoner använde sig således av samma hegemoniska 

diskurser som Karjalainen (2011) fann i sin studie. Liksom i Karjalainens studie 

betonade de här personerna att de främst arbetade för det finländska samhället och 

lokalsamhället då de definierade sitt representantskap. Men det här innebar inte att 

intervjupersonerna inte samtidigt identifierade sig med sin invandarbakgrund, men de 

ville inte i definiera sitt representantskap genom den bakgrunden. 
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De kandidater som inte såg sig själv som representanter för invandrare och som inte 

heller tyckte att invandringsfrågor var viktiga för dem betonade att invandrarna utgör en 

så heterogen grupp av människor med mycket olika bakgrund, livssituation och behov 

att det inte finns något gemensamt invandrarintresse som kan eller bör drivas inom 

politiken. Jag tolkade det här som att dessa kandidater ansåg det vara problematiskt att 

skilja åt människor med invandrarbakgrund i och med att det lätt leder till att de ses som 

i grunden annorlunda och att det också leder till att man fokuserar på etniska skillnader 

som orsaker till olika samhällsproblem fast de verkligt viktiga samhällsproblemen inte 

hänger ihop med kultur eller etnicitet. De här kandidaternas avståndstagande från att 

fungera som representanter för invandrare för tankarna till Barrys (2001) kritik av en 

mångkulturell politik för att den enligt hans syn leder till att man frångår viktiga 

universella värderingar som hänger i hop med jämlikhet och ger essentialsierande 

kulturella förklaringar åt den olikhet och ojämlikhet som förekommer mellan människor 

tillhörande olika grupper. 

En av de här kandidaterna uttryckte t.ex. sin frustration över att man på grund av 

kandidatens etniska bakgrund antog att han/hon skulle tala om frågor som hängde ihop 

med invandring trots att han/hon själv ville tala om ojämlikhet som hängde ihop med 

samhällets klassindelning. Som exempel nämnde kandidaten att han/hon endast hade 

blivit ombedd att delta i sådana intervjuer och valpaneler där man diskuterade 

invandringsfrågor och även att jag hade bett kandidaten delta i min studie var ett 

exempel på samma fenomen eftersom han/hon deltog i studien på grund av att han var 

en utlandsfödd kandidat. Också i Dahlstedts (2005), Rodrigo Blomqvists (2005) och 

Karjalainens (2011) studier fanns det exempel på politiker som inte var intresserade av 

att arbeta med integrationsfrågor, men som trots det ofta förväntades tala om invandrare 

och integration. Däremot förekom sådana förväntningar till mycket mindre grad i 

Weides (2009) studie, vilket tyder på att det ökade intresset för integrationspolitik också 

i Finland och särskilt i Helsingfors har haft en inverkan på hurdana förväntningar som 

ställs på politiker med invandrarbakgrund. Men dessvärre ser det här ut att ha lett till en 

situation där dessa politiker placeras in i ett ”invandrarfack” och får mindre möjligheter 

att tala om andra typer av frågor än sådana som de allmänt förväntas tala om. 

Ett annat argument mot minoritetsrepresentation som kom upp var att det är 

problematiskt att fokusera för mycket på representanternas bakgrund för då finns en risk 

för att man fokuserar mindre på vad representanterna tycker och står för och vad de 
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egentligen gör. Argumentet ligger således nära Pitkins (1967) syn på att handlande är de 

mest centrala aspekten med representation. 

Man löser inte den här ekvationen med att ha fler invandrare i fullmäktige eller fler invandrare som 
kandidater, att det skulle innebära att invandrarnas position i samhället förbättras. Man kan inte 
jämföra sådär. Man borde tänka på vad de här kandidaterna gör, vad de nya 
fullmäktigtemedlemmarna gör, vad deras agenda är. Och en del av dem är tvungna att driva sitt 
partis agenda och vissa [av partierna] är till och med invandringsfientliga. (Intervju 5) 

Två av kandidaterna nämnde också att det fanns flera kandidater från deras respektive 

etniska grupp som ställde upp i valet men att de ansåg att de andra kandidaterna inte 

kunde göra anspråk på att representera de intervjuade bara för att de tillhörde samma 

etniska grupp. En av intervjupersonerna berättade också om att det inom hans/hennes 

etniska grupp hade förts en diskussion om ifall färre kandidater tillhörande gruppen 

borde ställa upp för att minska spridningen av rösterna och således öka på chanserna att 

någon kandidat tillhörande gruppen i fråga skulle bli invald. Intervjupersonen såg själv 

det som en dålig idé i och med att den etniska tillhörigheten enligt honom/henne inte 

hänger ihop med hurudana värderingar och politiska åsikter man har. De av mina 

intervjupersoner som argumenterade på det här sättet kan således klassas som 

förespråkare av en idéernas politik där representanternas bakgrund inte anses ha 

relevans. Men det bör också påpekas att även de här kandidaterna delvis förde fram 

synpunkter och teman som ofta ses som viktiga för invandrare och minoriteter, t.ex. 

talade dessa kandidater om tolerans för olika grupper och om det viktiga i att människor 

oberoende av bakgrund behandlas lika och får samma möjligheter. 

För den största delen av mina intervjupersoner framträdde ändå frågor som hängde ihop 

med invandring och integration ändå som på ett eller annat sätt viktiga även om det var 

få som ville profilera sig själv som ”invandrarkandidater”. För de här kandidaterna var 

det ganska typiskt att ha mellan tre och fem huvudsakliga valteman, av vilka ett tema 

kunde hänga mer direkt samman med integrationspolitik eller så tangerade deras andra 

teman integration och invandring på ett eller annat sätt. En av intervjupersonerna talade 

om sina valteman på följande sätt: 

Ett av de viktigaste [teman] var ungdomsgarantin, som ung människa har jag ansvar för det. 
Förutom att det är en viktig sak för mig själv att tala om ungas marginalisering är det ofattbart att 
samhället dagligen förlorar begåvade och kunniga människor bara för att de inte finner sin egen 
plats i samhället. Alltså ungdomsfrågor och förverkligandet av ungdomsgarantin i Helsingfors. Jag 
talade också mycket om bostadspolitiken, för att den här staden ska vara livskraftig och för att vi 
ska få människor hit måste det vara möjligt att bo, eller priset på boendet borde vara överkomligt, 
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vilket det inte är för tillfället. Men jag talade också mycket om Helsingfors som en öppen, 
mångkulturell och internationell huvudstad… (Intervju 6) 

 

Jämfört med politikerna i Weides (2009a) och Karjalainens studier talade mina 

intervjupersoner mycket mer om frågor som hängde ihop med invandring och 

integration. Mina resultat var däremot närmare Rodrigo Blomqvists (2005) och 

Dahlstedts (2005) studier, där invandrare visade sig som en meningsfull grupp (om än 

en bland flera olika) att representera för politikerna. Mina resultat vittnar om att 

Helsingfors idag har en så stor befolkning med invandrarbakgrund att 

invandrarspecifika frågor har fått en större politiskt tyngd än på många andra orter i 

Finland. 

Andra grupper som intervjupersonerna ofta hänvisade till var främst olika mindre 

bemedlade grupper i samhället. Många av intervjupersonerna betonade t.ex. olika 

jämlikhetsfrågor mycket och uttryckte oro över att staden delas in i fattigare och rikare 

områden. Att en stor del av mina intervjupersoner var relativt unga tog sig också uttryck 

i att många av dem sade sig villa föra ungdomens talan i politiken talade om problemet 

att unga är underrepresenterade inom det politiska systemet. Förutom unga nämndes 

t.ex. barn och åldringar. Att en större del av intervjupersonerna låg mer till vänster och 

betonade liberala värderingar (liksom majoriteten av de utlandsfödda kandidaterna) 

syntes således också i vilka grupper och intressen de utgav sig för att representera. Tre 

av mina intervjupersoner lyfte fram företagare som en för dem viktig grupp de ville 

representera. 

Ett viktigt tema som kom upp var även jämlikheten mellan könen och alla mina 

kvinnliga intervjupersoner lyfte explicit fram kvinnor och flickor som en grupp de ville 

representera som politiker. Även om det främst var de kvinnliga kandidaterna som lyfte 

fram jämlikheten mellan könen var det också ett viktigt tema för somliga av de manliga 

kandidaterna. En manlig kandidat resonerade kring jämlikheten mellan könen på 

följande sätt: 

En annan sak som jag stöter på är invandrarkvinnor, deras situation är ännu mer problematisk [än 
männens] i det avseendet att invandrarfamiljer ofta har fler barn och till exempel bristen på 
daghemsplatser och problem som hänger ihop med det, och att invandrarkvinnor ofta stannar 
hemma för att sköta barnen istället för att aktivt vara med i arbetslivet. (Intervju 4) 
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Majoriteten av intervjupersonerna betonade ändå att de oberoende av att de 

representerade olika folkgrupper först och främst var representanter för sitt parti och de 

värderingar partiet stod för. Således var etnicitet för dem sekundärt i förhållande till 

partitillhörigheten och kandidaternas egna politiska åsikter och värderingar. Somliga av 

kandidaterna betonade vikten av att driva för dem viktiga frågor inom sitt eget parti och 

på så sätt påverka partiet inifrån. I det här sambandet lyfte många ändå fram att enskilda 

politiker har små chanser att ensam påverka partiets linje och att det därför är viktigt att 

verka inom ett parti som delar ens egna värderingar. Relaterat till Phillips (2000) 

argument om att missgynnade minoriteters deltagande i beslutsfattandet kan leda till att 

nya frågor kommer upp på den politiska dagordningen och till att det finns ett 

kraftfullare försvar av deras specifika intressen visar det här på att det också är viktigt 

att verka inom partier där det förekommer ett verkligt intresse att beakta olika 

minoritetsfrågor. I annat fall kan den enskilda representanten med minoritetsbakgrund 

bli ensam med att lyfta fram de här frågorna, vilket många av Dahlstedts (2005) och 

Rodrigo Blomqvists (2005) intervjupersoner hade erfarenhet av.  

Att majoriteten av mina intervjupersoner definierade sig som representanter för sitt parti 

är intressant eftersom fullmäktigeledamöterna i Weides (2009a,78) studie inte 

definierade sitt representantskap utifrån sin partitillhörighet, medan partitillhörigheten 

enligt Rodrigo Blomqvists (2005, 70) i Sverige är en viktig grund för representantskapet. 

Weide spekulerade över möjligheten att det här kunde bero på skillnader i den politiska 

kulturen mellan Finland och Sverige, även om det är rimligt att anta att partierna på 

grund av listval spelar en större roll i svensk politik så pekar mina resultat på att det 

även finns andra orsaker till skillnaden. En möjlig förklaring kunde däremot vara 

skillnaden i politisk kultur mellan större och mindre kommuner. I Weides studie deltog 

flera respondenter från mindre finska kommuner medan samtliga kandidater i min 

studie var uppställda i Helsingfors. Skillnaden i den politiska kulturen kan tänkas bero 

på att mindre kommuner är mer tätt sammanslutna kollektiv där avståndet mellan 

beslutsfattare och invånare är kortare. I sådana samfund stärks uppfattningen av politik 

som skötandet av gemensamma ärenden. (Weide 2009a, 72, Pikkala 2005, 60, 

Karjalainen 2011, 47–48) Men det kan tänkas att i och med att större orter har en mer 

heterogen befolkning uppfattas politiken mer som en kamp mellan konkurrerande 

åsikter och intressen och att skillnaden mellan partierna får en mer framträdande roll.  
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Samtidigt som mina intervjupersoner talade om sitt eget parti i positiva ordalag oroade 

sig flera av dem över att andra partier hade invandrarkandidater på sina listor främst för 

att framstå som öppna och toleranta och för att få röster av människor med 

invandrarbakgrund. Intervjupersonerna kritiserade andra partier för att de i verkligheten 

inte engagerade sig i frågor som var viktiga för invandrare och inte gav de här 

kandidaterna riktiga påverkningsmöjligheter.  

Somliga av kandidaterna talade också om att det fanns invandrarpolitiker som hade 

hårda attityder mot andra invandrare. Samma fenomen har kommit upp i Rodrigo 

Blomqvist(2005) och även i andra nordiska studier av invandrarpolitiker, t.ex. Ansar 

och Qureshi (1998) samt Dahlstedt (2005) och Karjalainens (2011) studier. Men mina 

resultat skiljer sig från Rodrigo Blomqvists och Dahlstedts i att mina kandidater främst 

såg dessa problem i andra partier medan de inte lyfte fram problem de hade stött på i sitt 

eget parti. Men orsaken till att mina intervjupersoner inte lyfte fram egna negativa 

erfarenheter från partiarbetet kan bero på att intervjuerna inte egentligen fokuserade på 

erfarenheter från partiarbetet. T.ex. Dahlstedt (2005, 174) har beskrivit att det i hans 

intervjuer förekom två parallella berättelser om partiarbetet, i början av intervjuerna 

talade representanterna om sina erfarenheter i mer positiva ordalag medan de längre 

fram i intervjuerna var mer kritiska och lyfte fram olika hinder som de hade stött på 

inom partierna. Det är således möjligt att också mina intervjupersoner skulle ha lyft 

fram mer negativa erfarenheter av det egna partiet ifall vi under intervjuerna skulle ha 

gått mer in på ämnet. En annan möjlig förklaring är att jag gjorde intervjuerna strax 

efter valet och då kandidaterna strävade efter att ge en så positiv bild av sitt parti som 

möjligt, vilket också kunde speglas i intervjuerna. 

Vissa intervjupersoner talade om sin representantroll på ett något motstridigt sätt. T.ex. 

svarade de på frågan om de representerade några särskilda grupper eller intressen att de 

var hela stadens kandidater eller att de inte ville representera några särgrupper. Senare 

under intervjun kunde samma kandidater tala om sig själv som experter på integrations- 

och invandringsfrågor, eller nämna invandrares dåliga samhällsposition som en sak som 

motiverade dem att ställa upp och argumentera för vikten av att olika minoriteter finns 

representerade i det politiska systemet. Enligt min tolkning behöver det här ändå inte 

betyda att kandidaterna i fråga hade en motstridig syn på sin egen representantroll eller 

minoritetsrepresenation på ett mer allmänt plan. Det kunde också vara en reaktion på att 

de hade råkat ut för kategorisering på grund av sitt etniska ursprung och därför ansåg att 
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de liksom politikerna i Karjalainens (2011) studie måste tona ner sin invandrarbakgrund 

för att motverka kategoriseringen. 

Somliga andra kandidater sade mer rakt ut att de i egenskap av politiker representerade 

invandrare och minoriteter men att det enligt deras uppfattning inte uteslöt att de 

samtidigt kunde representera andra grupper eller intressen eller att de inte kunde arbeta 

med många andra frågor:  

 
Jag har själv invandrarbakgrund och är ursprungligen från (landets namn) och därför är jag 
intresserad av att hjälpa dem, jag är särskilt intresserad av allt som på något sätt har att göra med 
invandrare eller minoriteter. De frågorna är intressanta för att de berör mig, jag tillhör själv också 
en minoritet, därför upplever jag att jag driver deras saker. Men jag har också det här yrket som 
jag dagligen arbetar med och därför [arbetar jag också med] de här människornas [klienternas] 
frågor. Jag upplever inte att jag behöver välja, utan arbetar med de båda frågorna. (Intervju 7)   

Som Helsingforsare representerar jag Helsingfors. Men om någon medlem av fullmäktige säger att 
han/hon är invandrare men inte representerar invandrare är det inte sant. För vissa saker som sin 
livserfarenhet och sitt kunnande ska man så klart också föra fram och även representera invandrare 
och föra deras talan, men det stänger inte ut (det övriga) uppdraget... (Intervju 1) 

 

Särskilt det senare citatet belyser på ett bra sätt att även om många av mina 

intervjupersoner inte vill att deras invandrarbakgrund ska definiera vilka de är och vad 

de gör är det en viktig del av mångas identitet också om det bara är en av många möjliga 

identiteter. En annan aspekt som är värd att betona i det här sammanhanget är att frågan 

om vilka identiteter som är betydelsefulla hänger mycket i hop med kontexten, t.ex. 

vilken roll representanten har i något sammanhang och vilka frågor som behandlas. 

Detta synsätt på identitet speglar på ett tydligt sätt Halls (1999), Jenkins (2008) och 

Yuval-Davis (2011) syn på identiteter som mångskiftande och kontextbundna. I vissa 

fall kan således invandrarbakgrunden bli politisk viktig, medan den i andra 

sammanhang saknar relevans. De flesta av mina intervjupersoner betonade att det 

viktigaste inom politiken är individens egna politiska åsikter och värderingar och vad 

man de facto gör, således har individens bakgrund en underordnad roll också om den 

inte saknar betydelse. Bakgrundens betydelse kunde t.ex. ta sig uttryck i att de upplevde 

en plikt att också föra t.ex. olika invandrares och minoriteters talan i politiken och föra 

fram ett invandrarperspektiv i sådana särskilda sammanhang där denna aspekt ansågs 

vara viktig. 
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För de respondenter som ville föra invandrares talan i politiken var det typiskt att man 

också talade om invandrare som en mycket heterogen grupp med olika behov, men ändå 

ville representera olika invandrare och minoriteter mer brett istället för att t.ex. 

representera endast sin egna etniska grupp. Endast två av mina intervjupersoner nämnde 

explicit att de representerade sin egna etniska grupp och även de nämnde också flera 

andra grupper som de såg sig själv som representanter för. I huvudsak gjorde 

kandidaterna således inte skillnad mellan invandrare på basis av deras etniska, kulturella 

eller religiösa bakgrund, utan betonade skillnader som hängde ihop med t.ex. 

livssituationen och den socioekonomiska statusen, även om hänvisningar till etnicitet 

också förekom i mindre grad. De flesta respondenterna i Rodrigo Blomqvists (2005, 

84–86) studie ville också representera invandrare mer generellt istället för den egna 

etniska gruppen, även om det i Rodrigo Blomqvists studie också förekom personer som 

främst såg sig själv som representanter för den egna etniska gruppen. En möjlig 

förklaring till det här kan vara att det i Sverige förekommer större och mer 

institutionaliserade invandrargrupper (se Martinello 2005, 6) och att det således finns 

mer potential för representation på etnisk grund, medan de politiker som ser sig som 

representanter för invandrare i Helsingfors främst gör anspråk på att tala för en grupp 

med en särskild samhällsposition. Intervjupersonernas syn på förhållandet mellan 

invandrares olika samhällsposition och politiska intressen behandlas mer ingående i 

kapitel 5.3.  

 

Det ovan nämnda synsätter på representation kan sägas kombinera åsiktsrepresentation 

med deskriptiv representation och är således förenligt med den centrala idén i närvarons 

politik som den formulerades av Anne Phillips, d.v.s. att det inte finns något att vinna på 

att ersätta åsiktsrepresenation med grupprepresenation, utan de här två formerna av 

representation fungerar bäst i kombination med varandra.  

 

Av mina intervjupersoner var det endast en som kan klassas som en 

renodlad ”invandrarpolitiker” som själv sade sig fokusera helt och hållet på frågor som 

hängde ihop med invandring. Även den här kandidaten talade mycket om hur 

invandringsfrågor hängde ihop med många andra viktiga samhällsfrågor och såg det 

således inte som ett isolerat politikområde. Men samtidigt gjorde kandidaten det klart att 

han/hon hade ställt upp som kandidat uttryckligen för att arbeta med frågor som hängde 

ihop med invandring och att han/hon på grund av sin arbetserfarenhet hade expertis 
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uttryckligen inom dessa frågor. Den här kandidaten var ett bra exempel på hur politiker 

själv kan använda sig av sin invandrarbakgrund på ett positivt sätt för att skapa sig en 

politisk profil. Också somliga av mina andra intervjupersoner använde sig i viss mån av 

sin invandrarbakgrund för att profilera sig politiskt men jämfört med kandidaterna i 

Dahlstedts (2005, 187–195) förekom den här typen av profilering i mycket mindre 

framtonat.  

 

Som det framgick i ovanstående avsnitt var det typiskt att mina intervjupersoner 

oberoende av hurudana politiska frågor de var intresserade av upplevde att de av det 

omgivande samhället lätt blev kategoriserade som invandrarpolitiker och att de således 

på ett eller annat sätt var tvungna att förhålla sig till sin invandrarbakgrund vare sig de 

själv tyckte att den spelade någon roll eller inte. Även i Rodrigo Blomqvists (2005, 93–

94) och Dahlstedts (2005, 184–186) studier kom det fram att den här typen av 

kategorisering förekom rätt så allmänt, medan Weide (2009a, 72) å andra sidan 

rapporterade att hennes intervjupersoner sällan blev kategoriserade på grund av sin 

invandrarbakgrund. Mina resultat tyder således på att kandidater med 

invandrarbakgrund idag mer än tidigare upplever en förväntning på att de ska vara 

invandrarkandidater som uttryckligen arbetar med invandrarfrågor. Rodrigo Blomvist 

(2005, 88–89) talade i sin studie om att ”det är konjunktur på invandrare i politiken”, 

och jag tolkar det som att en likande konjunktur nu också har uppkommit i Finland och 

särskilt i Helsingfors. Detta beror troligtvis på att invandrare har kommit att utgöra en 

allt större väljargrupp och eftersom frågor som hänger ihop med invandring mer och 

mer har kommit upp på den politiska agendan. Flera av mina intervjupersoner upplevde 

det som i sig positivt att invandringen mer än tidigare har kommit upp på den politiska 

agendan, men om det förekommer en uppfattning att de här frågorna endast berör 

invandrare eller då det leder till en stereotypiserande uppfattning av kandidater med 

invandrarbakgrund kan anses vara problematiskt. 

 

Kandidaternas resonemang kring olika former av representation 

Intervjupersonerna förde fram flera olika synvinklar på och argument gällande 

deskriptiv representation och även om en del personer förde fram problematiska 

aspekter med den tycktes deskriptiv representation ändå upplevas som i någon mån 

positivt och önskvärt av en större del av dem. Det bör påpekas att vi inte egentligen 
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samtalade om möjliga institutionella former av grupprepresentation så som t.ex. kvoter, 

utan på ett mer allmänt plan om hur kandidaterna resonerade kring fenomenet. 

 

Ett argument för deskriptiv representation som kom upp fler gånger under intervjuerna 

var att människor som berörs av politiska beslut bör vara närvarande eller 

representerade på ett eller annat sätt då besluten tas. Många av respondenterna påpekade 

att det är svårt att fatta goda beslut som berör vissa samhällsgrupper också om 

beslutsfattarna skulle ha goda avsikter och teoretisk kunskap ifall ingen av 

beslutsfattarna har egen erfarenhet av frågan. Ett typiskt exempel är att det är svårt att 

fatta goda och informerade beslut gällande integrationspolitik ifall ingen av 

beslutsfattarna har invandrarbakgrund och således egen erfarenhet av vad det innebär att 

flytta till ett nytt land och försöka bli en del av samhället. En av invandrarpersonerna 

talade om avsaknaden av ett invandrarperspektiv på följande sätt:  

...det finns två extremer och det egentliga invandrarperspektivet fattas, och man borde ge lite mer 
möjlighet att låta invandrarnas och andra finländares åsikter i den här saken komma fram. Det 
finns en yttervänster och en ytterhöger, de ena vill göra allt för vår del och de andra vill göra allt 
emot oss. Och jag vet inte vilka som är värst, och därför upplever jag det som att det har blivit 
värre. Det blir värre hela tiden så länge som man talar i vårt ställe som om vi inte var på plats, då 
kommer vi inte någonsin att få någon lösning på den här saken. (Intervju 8)  

 

Men som många av intervjupersonerna betonade var det här argumentet tillämpbart på 

flera olika grupper i samhället och gällde således inte endast (etniskt) deskriptiv 

representation, utan kunde även vara aktuellt för olika yrkesgrupper eller 

samhällsklasser. Genom att själva målgruppen tar del i beslutsfattandet finns det mer 

aktiva förespråkare för gruppens intressen och man kan även komma fram till bättre 

praktiska lösningar på problem, tanken är således den samma som i Phillips (2000, 58–

59) intresseargument även om flera av mina respondenter i det här sammahanget 

förutom olika intressen även betonade vikten av egen erfarenhet och kunskap om olika 

kulturer, vilket kan anses vara något som får mer vikt få det finns olika etniska eller 

språkliga grupper i samhället. Även om intervjuerna främst berörde politiskt 

beslutsfattande på kommunal nivå talade vissa av intervjupersonerna om att politiker 

med invandrarbakgrund också kunde gagna Finlands utrikespolitik och samarbete med 

andra länder i och med att de har mycket kunskap om andra länder och kulturer. 
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Somliga kandidater argumenterade även för en mer deskriptiv representation ur ett 

rättviseperspektiv, tanken här var att ett elitstyrt samhälle som stänger ut olika slags 

grupper från beslutsfattandet inte är legitimt i medborgarnas/invånarnas ögon. Det här 

argumenter hänger också ihop med Taylors (1994) förespråkande av en erkännandets 

politik och argumentet om symbolisk representation som har diskuterarats av bland 

annat Phillips (2000, 54–55, 99–101). Argumentet för symbolisk representation går ut 

på att representanterna ska ge en positiv signal till medlemmar av olika 

underrepresenterade och missgynnade grupper om att deras röst också blir hörd i 

samhället och på att det sker framsteg i samhället. De kandidater som talade om vikten 

av symbolisk representation ville också fungera som positiva rollmodeller för unga 

människor med invandrarbakgrund. Förutom att fungera som positiva rollmodeller på 

ett mer allmänt plan såg vissa av intervjupersonerna sin kandidatur som ett sätt att 

aktivera människor med invandarbakgrund politiskt. 

 
Invandrare borde aktiveras också i valen, att vi har haft en så låg röstningsprocent i 
invandrarsamfundet, i genomsnitt 20 % och till och med under, det är inte tillräckligt för att få 
invandrare med i beslutsfattandet. Och det syns också i antalet invalda personer med 
invandrarbakgrund. Jag försökte aktivt vara med i valet genom att jag hade valbroschyrer på flera 
olika språk och så [var jag med i] det här Icount-projektet som vi talade om i början. Jag tycker det 
har varit en bra sak att föra fram viktigheten med val och att rösta också i kommunalvalet. (Intervju 
4)  

 

Förutom att representanterna kan fungera som positiva rollmodeller för unga med 

invandrarbakgrund nämnde vissa av intervjupersonerna att de också kan fungera som 

positiva exempel på invandrare gentemot majoritetsbefolkningen, en av de kvinnliga 

kandidaterna nämnde t.ex. att hon via den publicitet hon fått har velat föra fram en 

mindre stereotyp bild av kvinnor med invandrarbakgrund i offentligheten. En annan av 

intervjupersonerna nämnde att det att exempel på lyckad integration då en människa 

med invandrarbakgrund ställer upp som kandidat i ett val: 
 

...då en person med invandrarbakgrund ställer upp som kandidat berättar det också om att 
integrationen har lyckats och det är en god signal. Särskilt då en person med invandrarbakgrund 
ställer upp har personen stadgat sig och vill bygga sitt nya hemland, vilket är en bra sak. (Intervju 7) 

Man kan således säga att många av mina intervjupersoner också ville använda sin 

kandidatur för opinionspåverkan. Förutom att man ville fungera som ett positivt 

exempel för andra invandrare och minoriteter ville man också föra fram positiva 
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exempel på invandring i medierna och påverka sättet som invandring och integration 

diskuterades i offentligheten. Vissa eftersträvade t.ex. att föra fram mer fakta i debatten 

eller så ville de motverka stereotypa uppfattningar om invandrare och minoriteter. Min 

tolkning är att somliga av mina intervjupersoners således ansåg att de i egenskap av 

kandidater med invandrarbakgrund har ett ansvar att föra fram ett annorlunda perspektiv 

som fokuserar på öppenhet och tolerans i en kontext där främlingsfientliga och 

rasistiska åsikter får mer utrymme och acceptans. Jag ser det här som ett exempel på 

Yuval-Davis (2011, 15) tanke om att vissa identiteter och sociala positioner kan få 

politisk betydelse i vissa särskilda sammanhang, t.ex. då dessa blir föremål för något 

yttre hot, medan de kan sakna betydelse i andra sammanhang. Å andra sidan fanns det 

också de kandidater som inte önskade föra fram sin egen invandrarbakgrund i 

sammanhanget men som också ville arbeta för ett mer tolerant samhällsklimat, således 

utgick deras engagemang enligt egen utsago inte från deras egen bakgrund eller identitet 

utan från deras mer allmänna värderingar och åsikter.     

 

Men samtidigt som kandidaterna förhåll sig positivt till symbolisk representation var 

många också mycket medvetna om risken med att fokusera för mycket på den 

symboliska aspekten av representation. För mycket fokus på den symboliska aspekten 

kan t.ex. leda till att politiker med invandrarbakgrund ses som invandrarpolitiker och 

inget annat. För det andra kan det ligga en fara i att kandidaterna används av t.ex. 

partierna för att ge ett sken av att man är tolerant och mångkulturell, medan man 

samtidigt kan föra en politik som är mindre gynnsam för invandrare och minoriteter. Av 

den här orsaken betonade många av mina intervjupersoner i enlighet med Phillips (2000, 

54–55, 99–101) att symbolisk representation har en viktig funktion, men att den kan 

vara kontraproduktiv ifall ett mer deskriptivt representationsmönster inte samtidigt har 

inverkan på politikens innehåll. 

5.3 Specifika invandrarintressen 

Som jag nämnde i mitt teorikapitel kan invandraranas intressen delas in i en form- och 

innehållsaspekt. Förutom att en jämlik representation (formaspekten) kan sägas ligga i 

invandrarnas intresse så kan det också finnas specifika sakfrågor som är viktiga för 

gruppen även om frågorna är mycket beroende av tid och plats och kan växla mellan 

olika grupper av invandrare. Också innehållsaspekten kan delas in i å ena sidan frågor 

som hänger ihop med bevarandet och stödjandet av invandrares och minoriteters kultur 
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och å andra sidan frågor som hänger ihop med invandrares samhällsposition som härrör 

sig från deras status som invandrare. Härnäst kommer jag att behandla mina 

intervjupersoners syn på hurudana specifika invandrarintressen som förekommer i 

Helsingfors främst i anknytning till kommunalpolitiken. Eftersom många frågor inte 

endast hör hemma på den kommunalpolitiska nivån innefattar diskussionen också vissa 

frågor som delvis rör sig på en mer riksomfattande politisk nivå. 

Med vissa reservationer kan man säga att en stor del av mina intervjupersoner ansåg att 

det förekom vissa för invandrare specifika politiska intressen även om de här intressena 

inte nödvändigtvis ansågs vara gemensamma för alla människor med 

invandrarbakgrund. En stor del av de specifika invandrarintressen som kom på tal under 

intervjuerna kan sägas vara mer angelägna för invandrare som har flyttat till Finland t.ex. 

på grund av flyktingskap eller familjeband. Det var också främst de här gruppernas 

problem som intervjupersonerna talade mer om. Detta beror antagligen på att en stor del 

av mina intervjupersoner hade kommit till Finland som flyktingat och att de här 

grupperna ofta hade en sämre samhällsposition än invandrare som flyttat på grund av 

andra skäl. Som undantag till det här kan nämnas en kandidat som först och främst tog 

upp frågor som var angelägna för arbetskraftsinvandrare och utländska studerande.   

Några av intervjupersonerna ville ändå helst inte tala om specifika invandrarintressen 

med hänvisning till att människor med invandrarbakgrund utgör en så heterogen grupp 

med skiftande bakgrund och behov. Ett annat argument emot att man talar on specifika 

invandrarintressen var att det lätt kan leda till en situation där man ställer invandrarna 

och ursprungsbefolkningen emot varandra: 

...det är harmligt att då man talar om invandrarfrågor skiljs de åt från stambefolkningen och på 
något sätt tänker man att invandrarna är en grupp och så finns stambefolkningen, och då har man 
en motsättning [mellan grupperna] (Intervju 1) 

En person ansåg också att fokus istället borde vara på att invandrarna anpassar sig till 

det finländska samhället och kulturen och att koncentrerandet på vissa för invandrarna 

specifika intressen förde in på fel spår.  

...huvudsaken är finskheten, inte invandrarskapet. Hur kan de leva här om de inte känner till 
Finlands kultur och historia? Det gemensamma är det här språket, historien och kulturen, det 
betyder inte att man ska lämna bort sin egen kultur och ta den finska kulturen istället, men de borde 
veta lite om hur man lever [här]. (Intervju 9) 
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Ovan nämnda citat där intervjupersonen ansåg att invandrarnas samhällsposition skulle 

förbättras om de skulle anpassa sig bättre till det finländska samhället utgjorde ett 

undantag i mitt material. Även om många andra av mina intervjupersoner också lyfte 

fram en bristande integration som ett problem talade de främst istället om hur man med 

olika politiska medel kunde stöda invandrarna mer så att de skulle ha lättare att integrera 

sig i samhället. Många av intervjupersonerna var också anhängare av en mer 

mångkulturell politik, det vill säga att samhället mer än tidigare skulle ge symboliskt 

erkännande och stödja olika minoriteters och invandrargruppers möjligheter att 

upprätthålla sin egen kultur och religion, samt att bruka sitt eget språk. De här 

kandidaterna såg inte en mångkulturell politik som ett hinder för integrationen, utan 

som något som däremot kunde leda till en bättre integration. Som exempel på en sådan 

politik kan t.ex. nämnas en bättre tillgång till modersmålsundervisning på det egna 

språket för barn med invandrarbakgrund eller att ge bättre möjligheter för olika 

invandrar- och minoritetsgrupper att utöva sin egen kultur och religion t.ex. genom att 

erbjuda lokaler och resurser. Det här synsättet för tankarna till Charles Taylors (1994) 

erkännandets politik. Enligt min tolkning såg de här kandidaterna liksom Taylor 

möjligheten att utöva och bevara sin egen kultur som en fråga om lika rättigheter och 

möjligheter för olika medborgare oberoende av bakgrund och inte som särskilda 

privilegier. 

En fråga som genomgående ansågs vara viktig för invandrare (om än inte lika viktig för 

alla) var utformningen av integrationspolitiken både på statlig och kommunal nivå. 

Flera av mina intervjupersoner kritiserade den rådande integrationspolitiken som 

bristfällig och passiverande för invandrare eller att den inte utgick tillräckligt mycket 

från invandrarnas behov. I det här sammanhanget nämndes ofta den nuvarande 

integrationslagen som ett problem.  

Det var således rätt så allmänt att intervjupersonerna på ett ganska direkt sätt talade om 

olika problem som hängde ihop med en bristande integration av invandrare. Samtidigt 

som intervjupersonerna var redo att tala om problem som hänge ihop med integration 

ställde sig somliga mycket kritiskt till sättet som invandring och integration 

diskuterades i offentligheten. Den rådande invandringspolitiska debatten kritiserades för 

att man istället för att söka praktiska lösningar på problem som hängde ihop med 

integration ofta pekade ut invandrarna som själva problemet och ville göra dem till 

syndabockar. Genomgående tolkade jag det som att majoriteten av mina 
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intervjupersoner såg det som en i sig positiv sak att invandring och integration hade 

börjar diskuteras mer i offentligheten men att problemet var det negativa sätt på vilket 

man talade om invandring och den stereotypa bilden som ofta gavs av människor med 

invandrarbakgrund. Många av intervjupersonerna ville istället föra fram ett mer 

konstruktivt och faktabaserat sätt att diskutera integrationsfrågor på och ett synsätt på 

invandrare som en för samhället positiv resurs. 

Ett av mina huvudteman var invandrare som resurs, bakom det fanns en idé on att invandrarna är 

en grupp som har kommit annanstans ifrån och en del har integrerats i Finland, en del är i 

arbetslivet eller studerar och är möjligtvist annars också en del av det finländska samhället. Men 

det finns också sådana invandrare som är isolerade och inte upplever sig själv vara en del av det 

här samhället eller så har de inte arbets- eller studiemöjligheter och de har problem med språket. 

Allt är en del av den här helheten. Och om man ser på det finländska samhället där åldrandet och 

en minskning av arbetskraften är framtida utmaningar. Och så har vi det här stora samfundet, i 

Helsingfors är 10 % av befolkningen invandrare, man borde aktivt dra nytta av den här resursen vi 

har.(Intervju 4) 

Som det framgår från ovanstående citat kretsade intervjuerna mycket kring frågor som 

hängde ihop med språkkunskap, utbildning och sysselsättning. Rent konkret lyfte mina 

intervjupersoner fram att man borde satsa mer resurser på invandrares 

språkundervisning och erbjuda bättre möjligheter för människor med 

invandrarbakgrund att utbilda sig. Vissa av intervjupersonerna talade också mycket om 

att man borde satsa mer på förbyggande social- och ungdomsarbete för att motverka 

utslagning av unga invandrare, som av många ansågs vara ett stort problem. Även om 

förebyggande social- och ungdomarbete också i allmänhet var ett viktigt tema för 

somliga av kandidaterna ansåg en del av dem att det behövs mer uppföljning och 

resurser för att ungdomar med invandrarbakgrund ska vara i en jämlik ställning jämfört 

med andra. Tanken om att man för att uppnå verklig jämlikhet mellan olika grupper 

måste beakta vissa utstatta gruppers särskilda behov är bekant från Taylors (1994) 

argument för erkännandets politik. 

I samband med sysselsättning talade somliga också om problemet med att många 

invandrare som hade fått sin utbildning i ett annat land inte fick arbeten som motsvarade 

deras utbildning i Finland. Förutom om att utländska examina värderades för lågt i 

Finland talade somliga personer om att invandrare diskriminerades inom arbetslivet. För 

att råda bot på dessa problem föreslogs bland annat positiv diskriminering, att 

arbetsgivarna borde förbättra sin kulturella kompetens och att man borde ställa mindre 
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strikta språkkrav vid anställning. Även om de flesta främst talade om vikten av att 

invandrarna lär sig finska talade en av mina intervjupersoner om att man också borde 

stärka engelskans ställning för att underlätta invandrares sysselsättning. 

Att alla mina intervjupersoner kandiderade i Helsingfors syntes i hur mycket de lyfte 

fram bostadspolitiken som en särskilt viktig fråga för invandrare. Att bostadspriserna ät 

mycket höga i Helsingfors ansågs orsaka många olika problem för staden men också 

specifikt för invandrare, eftersom många av dem hade en låg inkomstnivå. Att många 

invandrare har stora familjer ansågs också vara något som borde beaktas bättre i 

bostadspolitiken. Bostadspolitiken ansågs även hänga ihop med en ökad segregering av 

staden i rikare och fattigare delar i och med att stadens hyresbostäder koncentrerades till 

vissa områden. Det här ansågs öka särskilt invandrares marginalisering i och med att 

många bor i stadens hyresbostäder på fattiga områden där även kvalitén på servicen och 

skolorna kan vara sämre än i andra delar av staden. Av den här orsaken lyfte många av 

mina intervjupersoner fram byggandet av förmånliga hyresbostäder i olika delar av 

staden som en både för hela staden och även för invandrare specifik fråga. 

Sammanfattningsvis kan konstatera att mina intervjupersoners syn på specifika 

invandrarintressen var att de främst hängde ihop med invandrarnas samhällsposition och 

därför också växlade mellan olika invandrare beroende på deras livssituation och 

ställning i samhället. Enligt min tolkning fick idén om att ett gemensamt etniskt 

ursprung eller gemensamma kulturella band skulle ligga som grund för specifika 

minoritetsintressen på längre sikt inte gehör bland mina intervjupersoner. De 

intervjupersoner som talade om att samhället borde erbjuda olika minoriteter bättre 

förutsättningar att utöva sin egen kultur verkade inte heller tala för att man skulle 

cementera särskilda gruppspecifika intressen utan mer för en möjlighet för människor 

med olika bakgrund att utöva sin kultur om de så önskade. Det dominerande synsättet 

på invandrarspecifika intressen var således nära Youngs (2000) idé om att en rättvis 

politik som beaktar skillnader mellan olika grupper främst bör utgå från de olika 

strukturella skillnader som skiljer åt olika grupper och försätter dem i olika 

samhällspositioner. Utgående från den här positionen har olika gruppidentiteter och 

kulturella skillnader en underordnad betydelse, även om det inte stänger ut att 

gruppintressen i vissa sammanhang också kan hänga ihop med identitet och kulturella 

skillnader. Enligt min tolkning var den dominerande synen på specifika gruppintressen 

således att de hänge ihop med att förbättra invandrares socioekonomiska position.  
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5.4 Slutsatser 

I den här studien har mitt syfte varit att granska utlandsfödda kommunalvalskandidaters 

uppfattningar av och resonemang kring politisk representation, motivation att ta del i 

politiken samt deras synpunkter på hurudana för invandrare specifika politiska intressen 

och frågor som eventuellt förekommer. 

Som min teoretiska referensram har jag använt mig av olika teorier om politisk 

representation, integration, mobilisering, identitet och tillhörande. Utgående från de här 

teorierna samt tidigare studier av politiker med invandrarbakgrund har jag å ena sidan 

haft en förförståelse att deskriptiv representation är viktigt för att olika i samhället 

missgynnade minoriteter ska ha lika möjligheter att delta och påverka inom det politiska 

systemet. Men å andra sidan har jag utgått från en förståelse av identiteter som 

mångskiftande och kontextbundna och från att en och samma individ kan ha olika 

konkurrerande identiteter och tillhöra många olika sociala positioner. Därför har jag 

även utgått från att sociala positioner och identiteter inte förhåller sig till politiken på 

något självklart sätt, utan vilka identiteter som blir viktiga i politiska sammanhang 

växlar mellan tid och plats, samt mellan olika individer. 

Liksom i tidigare studier av Weide (2009a), Rodrigo Blomqvist (2005) och Dalhstedt 

(2005) definierade majoriteten av mina intervjupersoner sig som representanter för flera 

olika grupper och intressen. I Weides studie framträdde frågor som hängde ihop med 

invandring och integration i huvudsak inte som särskilt viktiga frågor (om än inte helt 

obetydliga) för de intervjuade, vilket delvis kan förklaras med att flera av 

intervjupersonerna var verksamma på små orter med en liten invandrarbefolkning. I min 

studie förekom däremot olika sätt att förhålla sig till frågorna. Majoriteten av mina 

intervjupersoner såg sig själv som representanter för flera olika grupper och intressen 

men samtidigt talade de flesta även om invandrings- och integrationspolitiken som 

viktiga frågor. Men det fanns också personer som tog avstånd från idén att de på grund 

av sin bakgrund skulle representera invandrare och minoriteter medan det å andra sidan 

också fanns kandidater som ville framstå som experter på invandrarfrågor och även en 

kandidat som på sin agenda endast hade frågor som hängde ihop med invandring. 

Jag anser att de här resultaten å ena sidan speglar att Helsingfors har en snabbt växande 

befolkning med invandrarbakgrund och att människor med invandrarbakgrund å ena 

sidan utgör en allt större väljargrupp och å andra sidan att frågor som hänger ihop med 
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invandrings- och integrationspolitiken allt mer har kommit upp på den politiska agendan 

och fått mer medial uppmärksamhet.  

Av de här orsakerna ser det ut att finnas en beställning för politiker med 

invandrarbakgrund och för en expertis inom integrationspolitiska frågor. Men på grund 

av förväntningar från partierna, medierna och det omgivande samhället tycks det även 

finnas ett tryck att kategorisera politiker med invandrarbakgrund som invandrarpolitiker. 

Detta innebär att politiker med invandrarbakgrund är tvungna att förhålla sig till 

invandrings- och integrationspolitiska frågor vare sig de är intresserade av frågorna eller 

inte. På grund av kategoriserandet tolkade jag det som att somliga av mina 

intervjupersoner helt och hållet tog avstånd från frågor som hängde samman med 

invandring och integration och även många kandidater som var intresserade av dylika 

frågor under intervjuerna betonade att de arbetade med många andra frågor och inte 

ville bli definierade som invandrarpolitiker. Men å andra sidan fanns det också vissa 

exempel på att kandidater också kunde använda sig av kategoriseringen som en positiv 

resurs som hjälpte dem att skapa en egen politisk profil. Att invandringen har blivit en 

mer politiserad fråga kan således ses som ett tveeggat svärd, å ena sidan kan viktiga 

frågor som hänger ihop med invandring lättare komma upp på agendan. Men å andra 

kan det leda till en kategoriserande och stereotyp bild av politiker med 

invandrarbakgrund och att partierna främst är ute efter röster då de ställer upp 

kandidatern med invandrarbakgrund, men att de inte på riktigt engagerar sig i frågor 

som hänger samman med invandring och integration. Det finns således en risk för att 

representationen blir endast symbolisk, medan den centrala idén med en med en mer 

jämlik representation är att den ska ha konsekvenser för politikens innehåll, även om det 

också är viktigt att olika grupper känner sig representerade och inkluderade. 

Angående kandidaternas motivation att ta del i politiken är mina resultat relativt 

likartade jämfört med de tidigare nämnda studierna. En majoritet av kandidaterna var 

främst motiverade av att arbeta med frågor som hängde ihop med något specifikt 

samhällsproblem som de ofta hade kunskap om på grund av att de hade arbetat med 

samma frågor inom yrkeslivet eller tredje sektorn. I tidigare studier har man funnit att 

aktivitet inom olika medborgarorganisationer har en positiv inverkan på politisk 

aktivitet bland människor med invandrarbakgrund men det har också förts en akademisk 

debatt (se kapitel 4.3) om huruvida aktivitet inom olika typer av föreningar har olika 

effekt på det politiska deltagandet. Av mina intervjupersoner hade majoriteten varit 



70 
 

aktiva i olika medborgarsorganisationer och många hade också varit med i både etnisk-

kulturella organisationer samt organisationer som samlade ihop människor med olika 

etnisk och social bakgrund. I min studie gick således de olika formerna av socialt 

kapital ofta hand i hand och det ser ut att ha befrämjat mina intervjupersoners politiska 

deltagande. Somliga nämnde också att deras erfarenheter från tredje sektorn var något 

som direkt hade motiverar dem att bli politiskt aktiva.  

Utöver de ovan nämnda orsakerna nämnde mina intervjupersoner även i omväxlande 

grad olika ideologiska motiv till att de hade aktiverat sig inom partipolitiken. Ett 

intressant nytt resultat var att somliga av kandidaterna som relativt nyligen hade blivit 

politiskt aktiva nämnde att de med sin kandidatur ville motverka vad de såg som ett mer 

negativt samhällsklimat som t.ex. var mindre tolerant mot olika minoriteter. En av mina 

hypoteser då jag inledde studien var att det negativa samhällsklimater gentemot 

invandrare och minoriteter skulle leda till en reaktion bland kandidater som själv ville 

betona öppenhet och tolerans. Även om en större del av intervjupersonerna på ett eller 

annat sätt hade varit politiskt aktiva en längre tid tycks mitt antagande om att det 

förändrade samhällsklimat har motiverat personer med invandrarbakgrund att aktivera 

sig politiskt få visst stöd. Också bland de kandidater som hade varit politiskt aktiva en 

längre tid fanns en vilja att utöva opinionspåverkan för att förändra ett samhällsklimat 

som var negativt mot människor med invandrarbakgrund och andra minoriteter. 

Gällande specifika invandrarintressen kan man säga att majoriteten av mina 

intervjupersoner ansåg att det fanns vissa sådana intressen även om många samtidigt 

problematiserade att man skiljde åt invandrarspecifika intressen från andra. Det sågs 

som problematiskt bland annat på grund av att människor med invandrarbakgrund utgör 

en så heterogen grupp att det inte finns politiska frågor som är viktiga för alla av dem, 

ett annat argument var att man ställer invandrarna och majoritetsbefolkningen emot 

varandra då man talar om specifika invandrarintressen. Trots de här reservationerna var 

majoriteten av intervjupersonerna ändå redo att tala om vissa invandrarspecifika frågor, 

även om somliga valde att inte tala om sådana frågor. Av dessa frågor sågs 

utformningen av integrationspolitiken som den allra viktigaste. Flera av mina 

intervjupersoner talade på ett rätt så direkt sätt om olika problem som hänger ihop med 

en bristande integration, men samtidigt kritiserade man den rådande 

integrationsdebatten för att man ofta istället för att söka lösningar på problemen pekade 

ut invandrarna som orsaken till olika vitt skilda problem. Andra typer av frågor som ofta 
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kom fram hängde ihop med många invandrares dåliga position på arbets- och 

bostadsmarknaden och motverkande av diskriminering. Somliga talade också för en mer 

mångkulturell politik som skulle göra det lättare för människor med olika bakgrund att 

utöva och bevara sin egen kultur och sitt eget språk.  
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6. Slutdiskussion 

Resultaten i min studie visar på att förhållandet mellan substantiell representation och 

deskriptiv representation på många sätt är komplext. Liksom Anne Phillips (2000) utgår 

jag från att det bästa sättet att uppnå ett rättvist representationssystem är att kombinera 

de här två olika representationsprinciperna med varandra istället för att se ett falskt 

motstatsförhållande mellan dem. Men då vi har accepterat att det är eftersträvansvärt att 

kombinera de två principerna blir den stora fråga hur vi ska kominera dem på bästa sätt 

för att den ena principen inte ska överskugga den andra.  

I min studie kommer det tydligt fram att idén om deskriptiv representation under de 

senaste åren har haft ett stort inflytande på hur man i Finland ser på politisk 

representation. Att deskriptiv representation som princip har fått större genomslagskraft 

har bland annat synts på partiernas kandidatlistor och i olika kampanjer som har haft för 

avsikt att öka det politiska deltagandet bland människor med invandrarbakgrund. Också 

inom medierna har kandidater och politiker med invandrarbakgrund fått mer utrymme 

än tidigare. Om man utgår från idén om närvarons politik har det således skett flera 

positiva förändringar i Finländsk politik under de senaste åren.  

Men samtidigt som många av mina intervjupersoner förhöll sig positivt till ett ökat 

fokus på minoriteters representation förekom också kritiska synpunkter på hur frågan 

hanteras idag. En sak som till exempel väckte kritik var att politiker med 

invandrarbakgrund ofta förväntas arbeta med integrationsfrågor också om de själva är 

intresserade av helt andra typer av frågor. Kritiken riktade sig också mot att man då man 

talar om representation i samband med invandrare och minoriteter lätt bara fokuserar på 

att representanternas bakgrund istället för på deras åsikter och vad de egentligen gör. Att 

allt för mycket flytta över fokus från idéer till närvaro är problematiskt både i 

förhållandet mellan majoritet och minoritet men också med tanke på förhållanden inom 

minoritetsgrupper. I förhållandet mellan majoritet och minoritet blir det problematiskt i 

och med att det kan leda till en stereotyp bild av minoriteter som i grunden olika och att 

dessa skillnader förklaras med kulturella termer istället för att se på hur olika gruppers 

villkor påverkas av makt- och strukturella förhållanden. Inom minoritetsgrupper kan för 

mycket fokus på deskriptiv representation göra förhållandet mellan de representerade 

och representanter problematiskt. Förhållandet är en maktrelation där vissa personer gör 

anspråk på att tala i andra personers namn och ifall man fokuserar för mycket på 

representanternas etniska bakgrund finns en risk för att åsikterna mellan de 
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representerade och representanterna inte stämmer överens. För att uppnå en rättvis 

representation där substantiell och deskriptiv representation kompletterar varandra här 

ser jag det som viktigt att komma ihåg att människors identiteter är mångskiftande och 

komplexa och akta sig för att göra några enkla antaganden om förhållandet mellan 

etniskt ursprung, identitet och politiska preferenser.  

I den här studien låg av avgränsningsskäl intervjupersonernas erfarenheter av partiarbete 

inte i fokus men trots det tangerade många av intervjuerna ämnet. I sina studier av 

svenska politiker med invandrarbakgrund har Rodrigo Blomqvist (2005) och Dahlstedt 

(2005) funnit att det inom de politiska partierna finns ett starkt tryck på att politikerna 

ska arbeta uttryckligen med frågor som rör invandrare. Vidare fann de båda att partierna 

ofta direktrekryterade personer med invandrarbakgrund, vilket innebar att det i många 

fall var lätt för politiker med invandrarbakgrund att ta sig in i partierna men svårt att 

uppnå reell makt inom dem. Inom partierna förekom således en etnisk hierarki som 

gjorde det svårare för politiker med invandrar- och särskilt icke-västerländsk bakgrund 

att ta sig fram i partiorganisationen. Somliga av mina intervjupersoner talade också om 

att partier direktrekryterar kandidater med invandrarbakgrund för att få invandrarröster 

och framstå som öppna och toleranta, men att de här kandidaterna kan ha svårt att få 

inflytande inom partierna.  

Således finns det tecken på att det också i det finländska partilivet förekommer en etnisk 

hierarki. För att komma fram till om så är fallet och hurudana eventuella hinder politiker 

med invandrarbakgrund stöter på inom partilivet borde man mer studera deras 

erfarenheter av partiarbete. Förutom det kunde man kvantitativt studera förhållandet 

mellan politikers etniska bakgrund och olika uppdrag inom partierna och andra organ så 

som kommunala nämnder. Även om det är oklart huruvida och i vilken mån dylika 

etniska hierarkier förekommer inom finländska partier kan ett inslag som motverkar det 

här vara att representanter i Finland väljs genom personval istället för med listval som i 

Sverige. Det ger väljarna en bättre möjlighet att välja vilka kandidater som blir invalda 

och ger således partierna mindre makt i att rangordna kandidaterna. Även om kandidater 

med utländsk bakgrund i val hittills har klarat sig sämre än kandidater som tillhör 

majoritetsbefolkningen kan det således i det Finländska systemet också finnas sådana 

drag som möjliggör en mer jämlik representation i framtiden.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Information gällande kandidatens politiska aktivitet  

Du var uppställd för (partiets namn)i kommunvalvalet, hur har din kampanj gått? 

Hur (och när) gick det till när du blev aktiv inom partiet? 

Är du även aktiv utanför kommunalpolitiken, t.ex. i någon medborgarorganisation? 

Vilka är dina politiska framtidsplaner? 

Syn på den egna representantrollen 

Vilka politiska frågor ser du som särskilt viktiga och nära dig själv?  

På vilket vis har du i så fall arbetat för de här frågorna eller hur skulle du vilja arbeta för 
dem i framtiden? 

Anser du dig själv representera någon viss samhällsgrupp eller några särskilda 
samhällsintressen och i så fall varför?  

Tillhör du själv gruppen i fråga? 

Syn på den invandringspolitiska debatten? 

Hur har den invandrings- och integrationspolitiska debatten enligt din syn förändrats 
under de senaste åren och vad anser du om förändringen i debattklimatet? 

Har debatten i så fall påverkat dig och dina politiska uppfattningar på något sätt? 

Syn på invandrar/minoritetsrepresentation 

Anser du det vara viktigt att grupper så som invandrare och minoriteter bör 
representeras politiskt av medlemmar av samma grupp? Varför eller varför inte? 

Anser du att invandrare har gemensamma politiska intressen och hur borde dessa 
intressen i så fall drivas?  

Bakgrundsinformation 

Hur länge har du bott i Finland? 
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Bilaga 3: Förekomsten av koder i materialet grupperade enligt övergripande 
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Motivation att ta dek i politiken 65 
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