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Tidigare forskning om riksdagsledamöternas politiska intressen har pekat på
partitillhörighetens betydelse för den enskilda riksdagsledamotens individuella intressen och
möjlighet att uttrycka dem i interpellationer och motioner. Sociologisk forskning visar
samtidigt att en social kategori som etnicitet kan ha betydelse både för individers identitet och
för individers politiska intressen.

I denna uppsats undersöks om riksdagsledamöter med utländsk bakgrund har ett större
intresse för integrations- och invandringsfrågor än riksdagsledamöter utan utländsk bakgrund
och om ett sådant eventuellt samband försvinner då man kontrollerar för partitillhörighet.
Antagandena grundas i Bourdieus teori om etnicitet som ett kulturellt kapital samt Balibars
och Wallersteins teori om etnicitet som en kulturell gemenskap. Undersökningen har även ett
maktkritiskt perspektiv, där etnicitet ur ett intersektionalitetsperspektiv betonar
maktstrukturers begränsningar för individens intressen och handlingsmöjligheter.

En enkät skickades ut till samtliga riksdagsledmöter där de kunde skatta hur mycket de
interpellerat och motionerat om invandrings- och flyktingfrågor under sin tid i riksdagen.
Drygt 40 % av enkäterna besvarades.

Analysen av enkätundersökningen visar att riksdagledamöterna med utländsk bakgrund totalt
sett har ett större intresse för att motionera och interpellera om invandrings- och
flyktingpolitik. När man kontrollerar för partitillhörighet försvinner sambandet inom tre
partier: Miljöpartiet, Moderaterna och Folkpartiet.

NYCKELORD: Etnicitet, integrationspolitik, kulturellt kapital, habitus, doxa.
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1 Inledning

Sverige är ett av de länder i Europa som i dagsläget tar emot många flyktingar och invandrare,

vilket gör att kraven på att politikerna skall arbeta med integrationspolitik ökar. 1997

ändrades begreppet invandrarpolitik till integrationspolitik, vilket medförde att detta

politikområde blev något som berörde ett flertal av de samhällspolitiska målen. Ändringen

beror på, enligt Södergran (2000), att de invandrare som kom till Sverige innan 1980-talet till

största delen utgjordes av arbetskraftsinvandring. I takt med att invandringen till Sverige

under det senaste decenniet alltmer fick en flyktingkaraktär blev den dock en fråga som

berörde politikerna i allt högre grad jämfört med tidigare. Den kan därför också ses som en

alltmer central fråga inom de olika partierna.

   Tidigare forskning visar att politikers partitillhörighet spelar en viktig roll då enskilda

politiker driver olika politiska frågor (Litt 1961) men att också den enskilda politikern har

egna intressen som inte alltid ligger i linje med partipolitiken (Sannerstedt 1989).

Sociologiska teorier pekar dessutom på sociala kategorier som etnicitet och deras betydelse

för individuellt intresse samt etnicitet hos politikerna (Bourdieu 1999). Viktiga pådrivande

faktorer i det integrationspolitiska arbetet kan således vara både partiernas och den enskilda

politikerns intressen. Eftersom de integrationspolitiska frågorna blir allt viktigare i samhället

är det också intressant att undersöka hur intresset för dessa frågor ser ut bland politiker med

svensk respektive utländsk bakgrund och om det finns skillnader mellan dessa grupper, när

man kontrollerar för partitillhörighet.

1.1 Problemformulering och syfte

I uppsatsen undersöks om riksdagsledamöter som har en annan etnisk tillhörighet än den

svenska är mer intresserade av integrationspolitik än riksdagsledamöter som inte har denna

tillhörighet. I arbetet undersöks om det finns ett samband mellan etnisk härkomst och intresse

för att interpellera och motionera om integrationsfrågor. Den första hypotesen H 1 utgår från

att det finns ett sådant samband. Antagandena grundas i Pierre Bourdieus teori om etnicitet

som ett kapital (Bourdieu 1999), som införlivas hos de politiska aktörerna och påverkar deras

politiska intresse. Frågan om hur etnicitet konstrueras politiskt diskuteras också utifrån

Balibars och Wallersteins teori om etnicitet som en kulturell gemenskap (Balibar, Wallerstein

2004). Undersökningen har även ett maktkritiskt perspektiv där etnicitet kan ses som en
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identitetskategori som både kan utsätta individen för ett förtryck i samhället och skapa en vilja

hos individen att politiskt förändra detta samhälle (de los Reyes och Mulinari 2005).

   Tidigare forskning visar samtidigt att partipolitikens traditioner är bestämmande för

individens handlingsutrymme. Den enskilde riksdagsledamoten skall vara lojal mot partiets

riktlinjer för hur specifika frågor bör hanteras. Som riksdagledamot skall man inte rösta emot

eller anföra kritik mot den politik som det egna partiet står för (Davidsson 2006). Med

utgångspunkt i den tidigare forskning som visar på partitillhörighetens betydelse för enskilda

politikers intressen testas också om det eventuella sambandet mellan etnicitet och intresse för

de aktuella frågorna försvinner då man kontrollerar för partitillhörighet; H2.

1.2 Disposition

I uppsatsen nästa del presenteras tidigare forskning om riksdagsledamöternas arbete i den

svenska riksdagen., vilka berör riksdagspolitikernas interpellerande och motionerande.

   Därefter följer ett teoriavsnitt där de teoretiska begreppen presenteras. Dessutom diskuteras

i denna del hur de valda begreppen kan vara fruktbara för undersökningen av riksdags-

ledamöternas intresse för flykting- och integrationspolitik  Metodavsnittet, dvs uppsatsens

fjärde avsnitt, behandlar urvalet, valet av metod, tillvägagångssättet i studien, angreppssättet i

studien, datamaterialets bearbetning samt reflektioner kring den valda metoden.

   I uppsatsens femte avsnitt läggs undersökningens resultat fram. Här analyseras även

resultatet med hjälp av de teoretiska begreppen. Slutligen presenteras slutsatserna och förslag

till vidare forskning i uppsatsens sjätte avsnitt.

2 Tidigare forskning
2.1 Politikernas intresse uttryckt i motioner och interpellationer i riksdagen

Tidigare forskning pekar på partipolitikens betydelse för de enskilda politikernas intressen.

Varje år lägger politikerna fram ungefär 200-300 interpellationer till regeringen (Larsson

1994: 139). Under den allmänna motionstiden lägger riksdagsledamöterna fram i snitt totalt

2000 motioner.  Motioner kan väckas av både enskilda och flera riksdagsledamöter som

tillhör samma eller olika partier. Dessa motioner behandlas sedan i något av riksdagens 16

utskott, vilka kan betraktas som en ”miniriksdag” (Larsson 1994: 133). Enligt Larsson går

bara ungefär 5 procent av motionerna igenom. Trots detta lägger många av

riksdagsledamöterna fram samma motion flera gånger. En anledning till det är, menar

Larsson, att riksdagsledamoten hoppas att just deras motion ändå någon gång skall beaktas.
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Andra skäl kan vara att man försöker att profilera sig genom att vara engagerad i speciella

frågor och att man vill visa sitt intresse för specifika politikområden. De politiska

beslutsprocesserna har både en politisk och en social aspekt som betyder att aktörerna

försöker driva sina egna intressen (Sannerstedt 1989).

   Riksdagledamöterna har till uppgift att kontrollera regeringens arbete. Ett sätt att göra detta

är att ställa interpellationer till ministrarna. Interpellationer och motioner är ett sätt att skapa

opinion för vissa frågor. Genom att väcka motioner och skriva interpellationer kan

riksdagsledamöterna, oftast i oppositionsställning, få massmedia att intressera sig för just

deras frågor (Ibid). Interpellationer kan i skriftlig form ställas när som helst under

riksdagsåret. De kan vara en möjlighet för riksdagsledamoten att visa sina väljare att hon

agerar i deras intresse. Larsson (1994) hävdar att de flesta av riksdagsledamöterna är

specialiserade och mycket kunniga på ett visst politikområde. En  anledning till detta är att de

oftast stannar en längre tid inom samma utskott (Sannerstedt 1989).

   Statsvetaren Hagevi (1997) pekar på makstriden inom riksdagspartierna. Han framhåller att

riksdagledamöterna mestadels arbetar med frågor som de är specialiserade på, något som även

Larsson (1994) har kommit fram till. Även Edgar Litt (1961) anser att partitillhörigheten kan

vara stark, dvs politikern följer partiets linje i omröstningar. Detta kan delvis vara en

förklaring till varför intresset för integrationsfrågor skiljer sig åt mellan riksdagens partier. I

detta fall kan även politikerns åsikter faktiskt stämma överens med partiet, då det finns

möjlighet att gå med i andra partier som har andra åsikter om integrationsfrågor. Statsvetaren

Davidsson (2006) betonar att en viktig förutsättning för att partigruppen skall kunna handla i

riksdagen är att ledamöterna kan upprätta en gemensam partilinje och att denna inte bryts av

ledamöterna i partiet. Mot bakgrund av denna tidigare forskning, som visar att

partitillhörighet spelar en roll för den enskilde politikerns handlingsmöjlighet, blir det

intressant att fråga om en social kategori som etnicitet spelar en roll för enskilda politikers

intresse.

3.   Teori
3.1 Nation och etnicitet
3.1.1 Etniska gemenskaper

I följande del presenteras och diskuteras de teorier och teoretiska begrepp som ligger till

grund för analysen i studien.

   För Etienne Balibar (2004) är etnicitet kopplat till nationer och nationers makt. Balibars syn

på hur etnicitet konstrueras kan vara fruktbar i denna undersökning av riksdagsledamöternas

intresse av integrationspolitik eftersom Balibar visar hur etnicitet konstrueras politiskt och hur
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etnicitet alltid är kopplad till nationen. Politikerna i riksdagen har både olika etniska ursprung

och en stor makt vad gäller politikens utformning inom nationen.

   Balibar pekar på etniciteten som en fiktiv konstruktion och menar att den är en illusion där

nationer, för sina medborgare, framstår som statiska och eviga. Det är också den fiktiva

etniciteten som gör det möjligt att realisera poltiken i en nation. Etnicitet har historiskt sett

skapats genom en politiskt framtvingad tro på olika raser (Ibid). Utifrån ett sådant

tankebegrepp kan folket se sig som en självständig enhet med ett gemensamt ursprung.

Etniciteten gör att individen får en samhörighetskänsla med andra individer genom att en

gemensam identitet bildas. Individen har, inom staten, därför en känsla av samhörighet med

sin egen etniska grupp.  Här pekar alltså Balibar på etniciteten som en konstruktion, som ändå

skapar essentialistiska föreställningar om raser och som samtidigt skapar en stark gemenskap.

   Balibar (Ibid) framhåller att politiken, men även skolan, är viktiga när det gäller att forma

etniciteten. Han framhåller staten, det ekonomiska utbytet och familjelivet som viktiga

faktorer också för den språkliga gemenskapen. Språket blir en slags realitet som alla individer

i nationen måste tillgodogöra sig. Balibar (Ibid) anser att redan den andra generationens

invandrare tar till sig den nya nationens språk och kultur lika spontant som de som inte har

någon annan etnisk bakgrund (Balibar och Wallerstein 2004). Språk och kultur är därför

kraftfulla verktyg i byggandet av sociala gemenskaper.

   Balibars teori fokuserar på nationens betydelse för konstruktionen av etnicitet vilket bidrar

till att man får ett makroperspektiv på hur etnisk gemenskap konstrueras. Teorin belyser även

maktförhållandet mellan nationen och individen, där nationen är beroende av individernas

samhörighetskänsla gentemot nationens kultur och språk och där individen är underordnad

staten som nation. Man kan även uttrycka det som att individerna får intressen, som

konstrueras av staten. På det viset blir etniciteten mycket nära kopplad till nationen. Denna

koppling är viktig i min studie, eftersom den undersöker politiskt arbetande individer som har

en central funktion för att upprätthålla nationen. Ett problem med Balibars teori kan vara att

den inte är så utvecklad på individnivå. Hur det går till då individen socialiseras är inget

centralt fokus i Balibars teori.

3.1.2 Etnicitet och makt

De los Reyes och Mulinari (2005) undersöker hur sociala kategorier både påverkar individers

självuppfattning och möjligheter att agera mot förtryckande strukturer i samhället. De studerar

de etiketter som klistras på individer av stater och av statens institutioner utifrån ett

intersektionalitetsperspektiv. Detta perspektiv betyder att en individ alltid kategoriseras på
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något vis i relation till institutioner. De menar att en individs självbild och möjligheter till

handling inte bara är beroende av klasshörigheten utan även av andra kategorier som

exempelvis kön och etnicitet.

   Hos Mulinari och de los Reyes (Ibid) finns ett tydligt maktkritiskt perspektiv på etnicitet.

De påpekar att de nationella identiteterna reproducerar ett system som bygger på ojämlikhet

och uteslutning, där de som tillhör nationen tar avstånd från dem som inte tillhör nationen.

Eftersom denna uppsats undersöker skillnader mellan riksdagsledamöter med och utan

utländsk bakgrund då det gäller frågor om intresse för integration kan teorin belysa hur

gränser sätts inom politiken. Enligt de los Reyes och Mulinari (2005) är det inte möjligt för en

aktör att bortse ifrån sin klassposition eller sitt etniska ursprung. De hävdar att även för den

individ som känner sig tillhörig till den dominerande etniska majoriteten kvarstår de

uteslutande etniska gränserna i samhället.  Sett ur ett strukturellt perspektiv kommer alltid den

dominerande kulturen att vara förhärskande. Den individ som befinner sig i minoritet kommer

alltid att på något vis få slåss för att göra sin röst hörd.

    Intersektionalitetsteorin är fruktbar på det viset att den kan visa att det finns skillnader i

maktinnehav också bland dem som har makten. Även bland riksdagsledamöterna kan

makthierarkier finnas, som inte bara är partipolitiska utan också etniska. På det viset kan man

förstå riksdagsledamöter med annan etnisk bakgrund ur ett intersektionalitetsperspektiv, där

inte bara partipolitik spelar roll utan där även etnicitet kan vara en viktig utgångspunkt för

politiskt ställningstagande och politisk handling.

3.1.3 Etnicitet och kulturellt kapital

En teori som kan beskriva hur etnicitet skapas på både samhälls- och individnivå är Bourdieus

teori om kapital, fält och habitus. Kapital beskrivs som symboliska och materiella tillgångar

(Broady 1990). Bourdieu skiljer på kapitalformerna: kulturellt kapital, dvs att individen har

ett kultiverat språkbruk och att individen är förtrogen  med den s.k. finkulturen och  socialt

kapital, som kan vara kontakter som är betydelsefulla för individen. Donald Broady (1990)

påpekar att alla kapitalformer fungerar som ett symboliskt kapital om de tillerkänns som

värdefulla av de övriga aktörerna som  befinner sig på fältet (se även Bourdieu 1999).

Bourdieu (1999) menar att etnicitet fungerar som ett kulturellt kapital som har ett högt

symbolvärde i det land där det skapas. Genom skolan internaliserar individen ett särskilt språk

och särskilda kunskaper om sitt eget, specifika land. Etnicitet kan beskrivas som något som är

erkänt inom den nation där individen är född, men kanske inte lika erkänt inom andra

nationer. Etnicitet som kulturellt kapital är, som andra fältspecifika kapital, beroende av hur
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det värderas på det fält där agenten befinner sig (Bourdieu 1992: 43). Erfarenheter från andra

kulturer är exempelvis troligen mer värdefullt som kapital för politikern om det parti han

tillhör intresserar sig mer för frågor som rör integration jämfört med andra partier.

   Hur går det då till när etnicitet skapas hos individen? Bourdieu menar att överförda kapital

förkroppsligas och skapar ett habitus. Habitus är ett system av dispositioner, som styr

individernas sätt att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen, dvs på det fält där de

befinner sig. En individs habitus formas utifrån de vanor individen har införlivat i familjen

och skolan och det styr på så sätt individens handlingar. Man kan med andra ord se habitus

som ett förkroppsligat kapital (Bourdieu 1999). Genom sin habitus kan politikern därför vara

disponerad att intressera sig för olika frågor inom politiken beroende på etnisk bakgrund.

Enligt Bourdieu (1999) är politikerna ”privata människor som är socialt legitimerade” och

som blir uppmuntrade att uppfatta sig själva som offentliga individer genom att framställa sig

som om de arbetar för det allmänna och för det allmännas bästa (Bourdieu 1999: 201). Detta

betyder att politikern alltid har privata, dvs individuella och konstruerade, egenskaper som

styr intresset.

   Utifrån Bourdieus teori kan man vid en analys av politikernas intressen anta att politiker

med ett helsvenskt ursprung är disponerade att intressera sig mer för politik som handlar om

grupper som har samma kulturella bakgrund (även Balibar pekar på etnicitet som något

gemensamt och samhörighetsskapande) medan politiker som har en bakgrund från ett annat

land kanske kan vara mer disponerade att intressera sig för frågor om integration. Vad gäller

begreppet habitus utgår denna undersökning från att politiker med utländsk bakgrund har en

habitus som är annorlunda formad jämfört med svenska politiker. Habitus som analytiskt

begrepp belyser skillnader mellan grupper och kan därför användas när man skall jämföra

grupper. Samtidigt är det svårt att dra gränser mellan dessa grupper utifrån begreppet, det

finns inte ett renodlat habitus, utan begreppet är ganska vagt. Ett problem med

habitusbegreppet är därmed att det inte är något enhetligt och tydligt begrepp då man skall

mäta det.

3.1.4  Det politiska fältet och doxan

Bourdieus begrepp fält kan, enligt Broady (1990), allmänt förklaras som ett system av

relationer mellan positioner. Bourdieu menar att individerna på ett socialt fält, dit man kan

räkna in det politiska fältet, kämpar om något de har gemensamt med varandra (Broady

1990). Ett socialt fält kan definieras som ett utrymme där individerna strider om de

symboliska resurserna samt för att förändra strukturen på fältet (Bourdieu 1999).  I min studie
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behandlas staten som ett sådant socialt fält där den politiska kampen pågår i den svenska

riksdagen. Politikerna är aktörer inom detta fält, där politiker med utländsk bakgrund har med

sig erfarenheter av andra kulturer än den svenska. Ett problemet med fältbegreppet är att det

inte kan belysa om aktörer revolterar på något sätt på det politiska fältet så att fältet förändras

i denna uppsats. Anledningen till detta är att jag inte gör en longitudinell studie. Det skulle

annars vara intressant om fler politiker med utländsk bakgrund får tillträde till det politiska

fältet i detta fall riksdagen när integrationspolitiken i Sverige förändras.

   Bourdieu (1999) menar att det politiska fältet kräver att de aktörer som vill träda in det

politiska spelet har ett förhållningssätt som Bourdieu kallar för illusio. De politiker som vill

revolutionera på det politiska fältet måste erkänna fältets spelregler. Samtidigt som politikerna

vill göra förändringar så erkänner de insatserna som gör det möjligt att komma in på fältet.

Det betyder samtidigt att varje politiker måste förhålla sig till partipolitikens ideologi, något

som även tidigare forskning pekar på.

   Politiska ideologier kan även beskrivas med Bourdieus begrepp doxa. Doxan är det som

individerna på fältet anser är värt att kämpa för och som nytillkomna på fältet måste acceptera

för att få möjlighet att överhuvudtaget komma in på fältet. De heterodoxa individerna är de

som vill ändra på den doxa som gäller på fältet. Enligt Bourdieu (1999) är doxan inte statisk

utan den förändras på fältet i och med individernas kamp på fältet (Bourdieu 1999). Utifrån

Bourdieus teori om de heterodoxa skulle politiker med utländsk bakgrund kunna betraktas

som heterodoxa politiker som för en kamp för att förändra fältet. Det skulle då kunna bli

problematiskt i relation till kravet att följa partipolitiken. Bourdieu (1992) menar ju att

politikerna på fältet inte får bryta mot den doxa som råder där. Denna doxa eller ideologi och

den inre partipolitiken uppfattas dessutom som mer viktig än väljarnas krav. Bourdieu (1999)

menar här att det politiska fältet sluter sig om sig självt utan att referera till väljarna.

   Begreppet doxa kan kanske bidra till en förståelse kring ifall riksdagsledamöter med

utländsk bakgrund sluter upp kring partipolitiken och väljer att följa partilinjen. Begreppet

doxa kan därför vara fruktbart i denna studie då det gäller att diskutera variationer i intresse

för integrationspolitiska frågor mellan politiker med och utan utländsk bakgrund i olika

partier.

4 Metodavsnitt
4.1 Val av metod

Valet att använda kvantitativ metod var beroende av att jag ville undersöka ett samband i en

större population. En kvalitativ metod som intervjuer, med en större andel individer, fanns det
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inte tid för. Att göra ett urval för intervjuer hade i mitt fall också varit besvärligt då jag inte

visste vilka av riksdagsledamöterna som har en utländsk bakgrund. Om man använder sig av

en enkät kan man få fram större datamängder för att kunna upptäcka sambandsmönster mellan

grupper (Bryman 2006).  Det finns dock nackdelar, i de flesta fall, med att använda enkäter.

Respondenterna har vanligtvis ingen möjlighet att ställa frågor om de skulle vilja. Dessutom

har man oftast ingen möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna, vilket intervjuer ger

(Bryman 2006). Eftersom det blir dyrt att skicka ut enkäter per post valde jag att skicka dem

via epost. Metoden är tidssparande och man vet att enkäten når alla respondenter. Eftersom

enkäten (Bilaga 1) skickas via epost kan respondenterna få möjlighet att ställa frågor om de

behöver det, vilket inte går om man använder sig av enkäter i pappersformat.

4.2 Urvalet

I samband med urvalet blev det ett problem att ta reda på hur stor andel av

riksdagsledamöterna som hade en utländsk bakgrund, dvs antingen minst en förälder född

utomlands eller att respondent är född i ett annat land än Sverige. Av denna anledning valde

jag att inte använda ett slumpmässigt urval, vilket hade varit möjligt om det funnits en

urvalsram, (Bryman 2006), utan att skicka enkäten till samtliga riksdagledamöterna. Eftersom

enkäten skickats till samtliga riksdagsledamöter har de haft samma möjlighet att besvara

enkäten. Syftet med undersökningen var att undersöka om det fanns någon skillnad mellan

riksdagsledamöternas intresse för integrationspolitik om de har en svensk respektive utländsk

bakgrund. Eftersom riksdagen är en lagstiftande instans valde jag att enbart undersöka de

politiker som sitter i riksdagen idag. Hela populationen består av 349 riksdagledamöter. Det är

143 riksdagsledamöter som besvarat enkäten, vilket motsvarar ungefär 41 procent av hela

populationen.

4.3 Tillvägagångssätt   

Då enkäten skulle skickas till riksdagsledamöterna skrev jag ett missivbrev som förklarade

syftet och som innehöll instruktioner om hur enkäten skulle besvaras. Jag antog att man inte

skulle ha några problem att förstå enkäten på grund av att man talar och skriver på svenska i

den svenska riksdagen. I missivbrevet fick respondenterna information om deras namn inte

skulle lämnas ut (Trost 2006). Jag skickade ut det första utskicket av enkäter i slutet av januari

2008 och det sista utskicket gjordes i början av mars. Under perioden skickades fyra

påminnelser ut till riksdagsledamöterna. Av 349 respondenter besvarade 143 enkäten, vilket
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motsvarar en svarsprocent på cirka 41 procent. Det interna bortfallet är relativt lågt, eftersom

de som besvarat enkäten till stor del har svarat på samtliga frågor (Bryman 2006). Av dem

som fått enkäten, dvs samtliga riksdagsledamöter, är det 19 stycken som har avböjt att delta i

studien. En av respondenterna  var sjuk och därför inte kunde besvara enkäten. Ett par av

respondenterna har uppgett att de inte hade tid. Det externa bortfallet är högt, nästan 60

procent. En anledning kan vara att, som en riksdagsledamot skrev i sitt svar,

riksdagsledamöterna får mycket epost. Kanske hade svarsfrekvensen blivit högre om jag

börjat att skicka ut enkäterna tidigare (Bryman 2006).

4. 4 Angreppssätt i studien

I studien undersöks om det finns ett samband mellan utländsk bakgrund och intresse för att

skriva om dessa politikområden. Man får dock inte i detta fall förväxla samband med

kausalitet eftersom man inte kan veta om den utländska bakgrunden är en orsak till

riksdagsledamotens intresse (Bryman 2006). I enkäten ställdes två frågor till respondenterna,

vilka berörde deras egen och föräldrarnas födelseland för att kunna avgöra om det fanns ett

kulturellt kapital i form av utländsk bakgrund. Dessa frågor kunde besvaras med ”ja” eller

”nej”.  Valet av enkätfrågor utgår från undersökningens syfte. Eftersom syftet är att undersöka

riksdagsledamöternas intresse för integrationspolitik och om det finns någon skillnad mellan

de helsvenska riksdagsledamöterna och  riksdagsledamöterna med utländsk bakgrund har jag

valt att fråga om deras intresse för att interpellera respektive motionera om de politikområden

som till stor del berör integrationspolitiken för flyktingar och invandrare.

   Genom att bryta ner integrationspolitiken i fyra stycken kategorier kan man undersöka

riksdagsledamöternas intresse för de deloråden som omfattas av integrationspolitiken

(Bryman 2006). Kategorierna som jag utgår ifrån i min enkätundersökning är

invandringspolitik, flyktingpolitik, integration- och segregation av flyktingar och invandrare

samt etnisk diskriminering. Dessa delområden finns med i integrationspolitiken som områden,

vilka dagens riksdagsledamöter stiftar lagar om, vilket  Södergran har påpekat (Södergran,

2000).

   Eftersom det kan vara svårt för respondenterna att veta precis vilket antal interpellationer

och motioner om politikområden som berör integration utformades svar där de kunde göra

skattningar. Svarsalternativen för skattningarna var ”mycket”, ”en del, ”lite” och ”ingenting”.

Jag valde att ha med svarsalternativet ”en del” eftersom det gav respondenterna möjlighet att

skatta om de interpellerat eller motionerat mer än ”lite” och mindre än ”mycket”. Utan
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mellankategorierna ”en del” (det näst högsta värdet) och ”lite” (det nästa lägsta värdet) hade

jag tvingat respondenterna att välja mellan två ytterlighetsvärden och då hade validiteten

sjunkit (Bryman 2006). Respondenterna fick slutligen också uppskatta hur många

interpellationer och motioner de gjort.

4. 5 Bearbetning av datamaterialet

Först gjordes ett kodningsschema för att använda vid inmatningen av datan, vilket är en

förutsättning om man skall kunna göra diagram utifrån materialet (Bryman 2006).

Svarsalternativet ”mycket” kodades som 4, ”en del” som 3, ”lite” som 2 och ”ingenting” som

1.   Partitillhörigheten kodades  i bokstavsordning, dvs Centerparatiet=1, osv. Efter kodningen

matades datan in i ett dataset i SPSS. Därefter gjordes korstabeller som användes till att

utforma stapeldiagram i EXCEL och SPSS (Wahlgren 2005 och Djurfeldt et al 2006). Ett

diagram gjordes, som visar svaren fråga för fråga. I anslutning till diagrammen presenteras

jämförelser av andel svar i respektive svarsalternativ mellan de svenskfödda  och de med

utländsk bakgrund.  Ett diagram gjordes också som visar de båda gruppernas medelvärden för

skattade antal motioner om invandrings- och flyktingpolitik  Utöver detta gjordes en

indexvariabel för alla frågorna, för att jämföra de båda gruppernas totala procentandel när det

gällde skattningen ”ingenting”. Syftet var att undersöka vilken grupp som hade allra minst

intresse av att motionera om de aktuella frågorna.  Slutligen användes samma sammanslagna

indexvariabel för att testa om sambandet mellan etnicitet och intresset för frågorna skulle

försvinna när man kontrollerar för partitillhörighet (H2). Ett diagram redovisar resultaten av

hur det ser ut mellan de svenskfödda politikerna och politikerna med utländsk bakgrund i de

olika partierna.

4. 6 Reflektioner kring metoden

Ett vanligt problem i enkäter är att både skattningar och tolkningar av svarsalternativ kan

påverka validiteten i resultatet (Bryman 2006), vilket även är något som kan vara ett problem

i min studie eftersom de olika politikerna kan tolka kategorierna i enkäten olika. Dessutom är

skattningarna beroende av hur bra minne respondenterna har.  När det gäller frågan om

resultatets replikerbarhet (Bryman 2006) kan detta vara ett problem eftersom bara 143 stycken

av 349 riksdagsledamöter besvarat enkäten. Resultatet kan bli annorlunda både beroende på

vilka som svarar och även på om det skulle bli en annan majoritet i riksdagen. Vid ett

regeringsskifte skulle populationens sammansättning (Bryman 2006) inte vara likadan som i
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föreliggande studie. Eftersom svarsfrekvensen är ganska låg (41 %) kan man alltså bara dra

slutsatser om dem som ingår i mitt datamaterial, dvs det går inte att generalisera till hela

populationen (Ibid) i riksdagen.

5.     Resultat
5. 1   Riksdagsledamöternas intresse för de olika frågorna

Diagram 1 nedan visar hur de riksdagsledamöter som svarat på enkäten har skattat hur de har

motionerat om frågor som berör invandringspolitik. I diagrammet redovisas skattningar för

politiker som är födda i Sverige av svenskfödda föräldrar och för politiker som har en

utländsk bakgrund för sig. Stapeln ovanför svarsalternativet ”ingenting” visar att ca 57

procent av de svenskfödda politikerna i undersökningen helt har tagit avstånd från att

motionera om invandringspolitik. För politikerna med utländsk bakgrund är siffran 9

procentenheter lägre, 48 procent.

   Om man tittar på svarsalternativet ”lite” är det nästan ingen skillnad mellan svenskfödda

politiker och politiker med utländsk bakgrund.. När det gäller svarsalternativet ”en del”  stiger

tendensen att utlandsfödda politiker har intresserat sig mer för invandringspolitik jämfört med

svenskfödda politiker. Även skattningarna i den högsta kategorin ”mycket” är högre för de

politiker som har en utländsk bakgrund. Påpekas kan att andelen som svarat att de motionerat

mycket utgör den minsta andelen, om man jämför andelen svar i de övriga svarsalternativen.

Men de politiker som har utländsk bakgrund har, om man tittar på resultatet i det stora hela,

har skattat mer att de motionerat om invandringspolitik i riksdagen jämfört med de

svenskfödda politikerna.

Diagram 1. Motionerat om invandringspolitik
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Resultatet för frågan hur riksdagledamöterna skattar att de motionerat om flyktingpolitik och

flyktingar, som redovisas i diagram 2 (se diagrammet nedan), visar att  66 procent av de

politiker som är födda i Sverige av svenska föräldrar har angett att de inte motionerat om

flyktingpolitik. För politikerna med utländsk bakgrund är procentandelen mer än 10 procent

lägre. Även svarsalternativet ”lite” visar att det finns ett större intresse hos politiker med en

utländsk bakgrund för att skriva motioner om flyktingpolitik än hos helsvenska politiker.

Detta visar även skattningarna i svarsalternativet ”mycket” där politikerna med en utländsk

bakgrund har skattat 7 procentenheter mer jämfört med de helsvenska politikerna.

   Politiker med svensk bakgrund har dock en högre procentandel i svarsalternativet ”en del”,

ungefär 12 procent, vilket är 8 procentenheter högre jämfört med politikerna med utländsk

bakgrund. Sammanfattningsvis kan man se att politiker som har  utländsk bakgrund har ett

större intresse att skriva motioner om flyktingpolitik.

I diagrammet nedan redovisas resultatet av riksdagledamöternas skattningar om sitt

motionerande om integration och segregation av invandrare och flyktingar. Även i denna

fråga tar de svenskfödda politikerna  ett större avstånd från frågan i jämförelse med de

politiker som har en utländsk bakgrund.

    Resultatet av skattningarna i svarsalternativet ”mycket” visar att de politiker som har

utländsk bakgrund oftare har skattat att de motionerat mycket om integration och segregation

Diagram 2. Motionerat om flyktingpolitik
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av invandrare och flyktingar jämfört med  helsvenska politiker.. I svarsalternativet   ”en del”

har  helsvenska politiker en högre procentandel jämfört med dem som har utländsk bakgrund.

I alternativet ”lite” har politiker utan utländsk bakgrund skattat mindre jämfört med dem som

har utländsk bakgrund .

Riksdagsledamöternas skattningar i diagrammet nedan av sina motioner om etnisk

diskriminering visar på ett lite förvånande resultat då politiker med en utländsk bakgrund har

skattat till en så stor del som 62 procent att inte motionerat om etnisk diskriminering. Det är

bara 13 procentenheter lägre om man jämför med de helsvenska politikerna som skattat detta

till ungefär 75 procent i svarsalternativet ”ingenting”.

    Även  i svarsalternativet ”lite” har politikerna med utländsk bakgrund högre svarsandelar.

Här har de svenskfödda politikerna skattat  till cirka 15 procent jämfört med cirka 20 procent

för de politiker som har  utländsk bakgrund. I svarsalternativet ”en del” är skattningarna i stort

sett lika för de båda grupperna.

Diagram 3. Motionerat om integration och segregation 

av invandrare och flyktingar
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När det gäller riksdagsledamöternas skattningar i svarsalternativet ”mycket” kan man  se att

de politiker som har utländsk bakgrund har en övervikt. Ungefär 8 procent av dem har skattat

att de motionerat mycket medan bara ungefär 2 procent i den andra gruppen har skattat detta.

Resultatet för frågan om och hur mycket riksdagsledamöterna har interpellerat om

invandringspolitik är inte olikt resultaten av hur riksdagsledamöterna skattat sitt motionerande

om invandringspolitik. I diagram 5 nedan kan man se att mer än 80 procent av de svenskfödda

politikerna skattat att de inte interpellerat om invandringspolitik. Procentandelen för

Diagram 4. Motionerat om etnisk diskriminering
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Diagram 5. Interpellerat om invandringspolitik
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politikerna med  utländsk bakgrund är knappt 65 procent. Detta visar att en något större andel

av de helsvenska politikerna helt tar avstånd från att interpellera om invandringspolitik. De

båda grupperna skiljer sig även åt i svarsalternativet ”lite”. Politiker med en utländsk

bakgrund har bara skattat detta med 8 procentenheter mer jämfört med de svenskfödda

politikerna.  Även i svarsalternativet ”en del” har politikerna med utländsk bakgrund högre

procentandel (cirka 10 procentenheter). De svenskfödda politikerna har knappt 4

procentenheter i detta svarsalternativ. Även i svarsalternativet ”mycket” är resultatet att

politiker med utländsk bakgrund har skattat detta mer än de svenskfödda. Man bör dock vara

observant på att andelen som skattat att de interpellerat mycket om invandringspolitik är den

minsta andelen om man jämför med de andra svarsalternativen.

   Tendensen är, om man sammanfattar resultatet som redovisas i diagram 5, att svenskfödda

politiker är något mindre engagerade när det gäller att interpellera om invandringspolitik

precis som redovisningen av riksdagsledamöternas skattningar visar angående motioner om

invandringspolitik (se diagram 1).

   Diagram 6 nedan redovisar resultatet av riksdagsledamöternas svar på frågan om de skrivit

interpellationer om flyktingpolitik och flyktingar. Om man tittar på svarsalternativet

”ingenting” visar det att nästan lika många av de helsvenska politikerna och  politikerna med

en utländsk bakgrund har skattat till  att de inte interpellerat om flyktingar eller flyktingpolitik

(cirka 80 procent). Dock är det fler i den första gruppen (ungefär 12 procent) som skattat att

de interpellerat ”lite” om flyktingpolitik medan procentandelen för politiker med  utländsk

bakgrund är ungefär 4 procent.

Diagram 6. Interpellerat om flyktingpolitik
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I svarsalternativet ”mycket” är det bara politiker med  utländsk bakgrund (ungefär 8,5

procent) som skattat att de interpellerat mycket om flyktingpolitik.

   Riksdagsledamöternas skattningar av sina interpellationer om integration och segregation av

invandrare och flyktingar visar att även i denna fråga har politikerna med  utländsk bakgrund

skattat till nästan 75 procent att de inte gjort några interpellationer. De svenskfödda har dock

en högre andel. Nästan 85 procent av de sistnämnda uppger att de inte interpellerat om

integration och segregation av invandrare och flyktingar. I svarsalternativet ”lite” är

gruppernas skattningar nästan lika.  Ungefär 8 procent av politikerna med utländsk bakgrund

har skattat att de interpellerat ”en del”, jämfört med de svenskfödda politikernas 6

procentenheter, om integration och segregation av invandrare och flyktingar. Ingen av

politikerna som är födda i Sverige av svenska föräldrar har skattat att de har interpellerat

mycket, vilket ungefär 8,5 procent av politikerna med utländsk bakgrund  har skattat.

I diagram 8  nedan kan vi se att cirka 98 procent av de svenskfödda politikerna i Sveriges

riksdag skattar att de inte har interpellerat om etnisk diskriminering. Av politikerna som har

utländsk bakgrund är siffran ungefär 80 procent.  Det är bara 1 procent av de svenskfödda

Diagram 7. Interpellerat om integration och segregation 

av invandrare och flyktingar
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politikerna som skattat att de interpellerat ”lite” om etnisk diskriminering. Procentandelen för

politiker med utländsk bakgrund är 9 procent högre.

   Politikerna med utländsk bakgrund har skattat till ungefär 5,5 procent att de gjort ”en del”

interpellationer om etnisk diskriminering., vilket är 4 procentenheter mer  jämfört med de

svenskfödda politikerna. Inga helsvenska politiker har skattat att de interpellerat ”mycket”,

vilket  ungefär 5,5 procent av politikerna med utländsk bakgrund gjort.

Ett index gjordes även av fyra variabler som omfattar samtliga fyra frågor om motioner, dvs

om man motionerat om invandrings- eller flyktingpolitik, om segregation/integration eller

etnisk diskriminering. Diagrammet nedan visar hur stor procentandel av de helsvenska

politikerna respektive politikerna med utländsk bakgrund som har skattat att de inte har

motionerat  i någon av frågorna.

Diagram 8. Interpellerat om etnisk diskriminering
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De helsvenska politikerna har angett ”ingenting” till 65 procent, vilket är 13 procentenheter

högre jämfört med politikerna med utländsk bakgrund.

   Resultatet visar att de svenska politikerna tar större avstånd från att motionera om

invandrings- och flyktingpolitik, integration och segregation av invandrare och flyktingar,

samt om etnisk diskriminering jämfört med politiker med utländsk bakgrund.

Riksdagsledamöterna fick också skatta hur många motioner de skrivit om invandrings- eller

flyktingpolitik. Diagrammet nedan visar medelvärdena av skattningarna för helsvenska

politiker respektive politiker med en utländsk bakgrund.

Diagram 9. Index. Motionerat om invandrings- och flyktingpolitik, 

integration/segregation 

och etnisk diskriminering.
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I diagrammet kan man se att politikerna med utländsk bakgrund har ett medelvärde på ungefär

5,75 motioner, nästan är tre gånger så högt i jämförelse med de svenskfödda politikernas

medelvärde som är ungefär 2 motioner. Diagrammet visar att politikerna med utländsk

bakgrund har ett större för intresse att motionera om invandrings- eller flyktingpolitik.

   Slutligen undersöktes om sambandet mellan etnicitet och intresse för de aktuella frågorna

skulle försvinna när man kontrollerar för parti (diagram 11). Sambandet kvarstår när det gäller

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centern. I Vänsterpartiet finns det

inte någon riksdagsledamot bland dem med utländsk bakgrund som inte motionerat i frågorna.

Diagram 10. Riksdagsledamöternas skattade antal motioner om 

          invandrings- eller flyktingpolitik. Medelvärde för svenskfödda 

politiker och politiker med utländsk bakgrund.
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Diagram 11. Andelen svenskfödda och med utländsk bakgrund

 inom varje parti som inte motinerat om invandrings-

och flyktingpolitik, integration och segregation samt 

etnisk diskriminering.
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I samtliga av dessa fyra partier är det alltså ingen eller färre av politikerna med utländsk

bakgrund som säger att det inte motionerat i de aktuella frågorna. I Miljöpartiet och

Moderaterna däremot försvinner sambandet, liksom inom Folkpartiet.

5.2 Analys av resultatet

I denna del diskuteras resultatet av undersökningen utifrån de teorier som presenterats tidigare

i uppsatsens teoridel.

   Om man gör en sammanfattning av resultatet av enkäten som ungefär 41 procent av

riksdagsledamöterna har besvarat går det att se en genomgående tendens att de politiker som

har en utländsk bakgrund har angett att de har motionerat mer om invandrings- och

flyktingpolitik jämfört med helsvenska politiker. En stark indikator på detta är att de

riksdagsmän som har utländsk bakgrund har ett högre medelvärde på antalet skattade

motioner om invandrings- och flyktingpolitik jämfört med sina svenska kollegor har de med

utländsk bakgrund skattat att de skrivit ungefär 6 motioner medan de som inte har utländsk

bakgrund har ett medelvärde på ungefär 2 motioner (se diagram 10).  Utifrån Bourdieus

(1999) teori om att habitus styr en aktörs intresse för att handla på olika sätt inom ett specifikt

fält kan sambandet beskrivas som att riksdagsledamöterna med utländsk bakgrund har ett

kulturellt kapital som skiljer sig från det ”svenska” kulturella kapitalet. Därför kan man tänka

sig att de intresserar sig mer för de aktuella frågorna, vilket studiens resultat visar.

    Även Balibars teori kan belysa resultatet i undersökningen.  Balibar (2004) menar att

etniciteten är konstruerad och skapar en gemenskap, som innebär att individer känner en

samhörighet med varandra. Man skulle då kunna beskriva resultatet som att politiker med

utländsk bakgrund skulle känna samhörighet med andra individer med utländsk bakgrund och

intressera sig mer för politikområden som berör dem medan de politiker som inte har utländsk

bakgrund inte upplever samma slags samhörighet med dem.

   Etnisk diskriminering är den fråga som  politiker utan utländsk bakgrund verkar ha minst

intresse för (se diagram 4, Motioner om etnisk diskriminering, och diagram 8 Interpellationer

om etnisk diskriminering). Deras relativa ointresse för etnisk diskriminering kan kanske, ur ett

intersektionalitetsperspektiv,  kopplas till att de befinner på sitt eget territorium och att de drar

en gräns mellan sin egen nation och andra nationer genom att inte engagera sig i etnisk

diskriminering. Mulinari och de los Reyes (2005) menar att etnicitet som en gränssättande

social kategori alltid är närvarande i makthierarkier.  I och med det mindre intresset för politik

som handlar om etnicitet visar de helsvenska politikerna att de tillhör den svenska nationen

medan politikerna med utländsk bakgrund i högre utsträckning försöker förändra de
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maktstrukturer som de etniska gränsdragningarna innebär. Men det finns också resultat i

studien som inte pekar på dessa etniska gränser. Trots att politikerna med utländsk bakgrund

har skattat att de motionerat och interpellerat mer om integrationspolitik än de helsvenska

politikerna, finns det ett mönster i undersökningens resultat som visar att en stor andel av

politikerna med utländsk bakgrund skattar att de inte gjort några interpellationer och motioner

om de politikområden som tas upp i enkäten.

   Ett annat viktigt resultat är att sambandet försvinner inom vissa partier då man kontrollerar

för partitillhörighet. Resultatet i diagram 11 visar att det är övervägande andelar av

riksdagledamöterna med utländsk bakgrund i Folkpartiet, Moderaterna samt Miljöpartiet som

har skattat att de inte har motionerat om de aktuella frågorna, jämfört med de helsvenska

politikerna. Att resultatet ser ut som det gör kan troligen delvis förklaras av det som redan

tidigare forskning visar. En viktig faktor är, som Davidsson menar, att man som

riksdagsledamot  skall man följa den egna partigruppens linje. Detta är också speciellt viktigt

om partiet ingår i majoriteten eftersom man, som Sannerstedt (1989) framhåller, inte har

något behov att kontrollera regeringens politik.

   Resultaten av enkätsvaren kan belysas med Bourdieus (1999) teori om fält och doxa. Precis

som på andra fält strider politikerna inom samtliga partier för att bevara de politiska ideal som

man kämpar för. Om en politiker går emot den doxa, dvs den politiska ideologi, som råder

inom det egna partiet kan politikern riskera att förlora möjligheten att få sitta med i just det

utskott som man är mest sakkunnig i, dvs man kan förlora viktiga positioner som kan ge

möjligheter att besluta i de frågor som man är speciellt intresserad av. Bourdieu (1999) hävdar

att aktörerna som befinner sig på ett specifikt fält är tvingade att bete sig som doxan på fältet

kräver. Det betyder därför att den politiska doxan har en stor betydelse för politisk

handlingsmöjlighet.

6 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning

I denna del presenteras de slutsatser som har kommit fram i analysen. Av studiens resultat

framgår att riksdagsledamöter som inte har utländsk bakgrund totalt sett tar ett större avstånd

från de aktuella frågorna, än vad utlandsfödda politiker gör. Ser man till de totala resultaten

kan hypotes H1 behållas. Ett resultat som kan styrka antagandet att habitus (Bourdieu 1999)

ger dispositioner för vissa intressen är att riksdagsledamöterna med utländsk bakgrund totalt

sett intresserat sig mer för etnisk diskriminering än vad riksdagsledamöterna utan utländsk

bakgrund gjort. Även medelvärdet för antal skattade motioner för de båda grupperna visar att
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de helsvenska  riksdagledamöterna tar ett större avstånd. Något som går emot hypotesen att

etniciteten styr intresset är resultaten från skattningarna av riksdagsledamöterna i

Vänsterpartiet, där mer än hälften av de helsvenska riksdagsledamöterna har uppgett att de

motionerat om invandrings- eller flyktingpolitik. Även i Moderaterna, Folkpartiet och

Miljöpartiet går resultatet mot hypotesen, där fler av riksdagsledamöterna med utländsk

bakgrund har skattat att de inte motionerat  något om invandrings- eller flyktingpolitik jämfört

med sina helsvenska partikamrater. En förklaring kan vara att Vänsterpartiet och Miljöpartiet

har en politik som tar upp dessa frågor i sitt politiska program. Även i  Folkpartiets och

Moderaternas fall kan partiprogrammet vara en orsak.

   I alla riksdagspartier utom i Moderaterna, Miljöpartiet och Folkpartiet visar resultatet att

riksdagsledamöterna med utländsk bakgrund har ett större intresse för att motionera om de

aktuella frågorna när man kontrollerar för partitillhörighet jämfört med riksdagsledamöterna

med helsvensk bakgrund.

   Men resultaten visar även att partitillhörighet spelar en viktig roll för riksdagsledamotens

intresse och att sambandet försvinner inom tre av partierna då man kontrollerar för

partitillhörighet. Sambandet är därför inte något starkt samband men det försvinner inte helt.

H2 kan förkastas. Tidigare forskning, som pekar på partitillhörighetens betydelse, är därför

viktig för att belysa detta samband.

   Precis som Davidsson (2006) hävdar verkar det nästan vara  en plikt för riksdagsledamoten

att följa partiets riktlinjer och ideologi och detta är speciellt angeläget om man tillhör

majoriteten i riksdagen. Även Bourdieu (1992) menar att politikerna måste följa doxan som

finns inom det egna partiet (Davidsson 2006 och Bourdieu 1992). Detta kan vara en förklaring

till att riksdagsledamöter med utländsk bakgrund i en del av partierna inte har samma intresse

för frågorna. Att skriva motioner och interpellationer i frågorna kan med andra ord vara lättare

om partiet man tillhör har en ideologi som är inriktad på frågor som rör integrationspolitik och

om man tillhör oppositionen i riksdagen. Det sistnämnda är något som  både Sannerstedt och

Larsson framhåller (Larsson 1994 och Sannerstedt 1989).

   Ett förslag till fortsatt forskning kring etnicitet och politiskt intresse är att studera partiernas

ideologier och intervjua enskilda riksdagsledamöter för att undersöka om politiker med

utländsk bakgrund oftare söker sig till de partier vars partipolitik i högre utsträckning rör

integrationsfrågor. Här kan man även kartlägga antalen och andelarna politiker med utländsk

bakgrund inom olika partier för att undersöka om vissa partier lyckas få med fler politiker

med utländsk bakgrund och om partipolitiken kring dessa frågor spelar en roll.
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Bilaga 1

Missivbrev/introduktionsbrev och enkät

Hej!

Är student och skriver kandidatuppsats i sociologi om integrationspolitiken i Sverige.

Syftet är att titta lite på intresset bland politikerna för integrationsfrågorna genom en
enkät. Studien omfattar samtliga politiska partier.

Kan Du vara snäll och hjälpa mig med studien genom att fylla i enkäten genom att
kryssa i den?

Alla enkäter kommer att behandlas helt konfidentiellt.

Mycket tacksam för Din hjälp.

Bästa hälsningar
Anneli Nordqvist, student i sociologi, Lund

Exempel:

Sätt ett kryss framför det svarsalternativ Du tycker passar. Vänligen se
exemplet nedan:

Jag har skrivit enskilda motioner/interpellationer om
integration

Mycket     En del     XLite     Ingenting

Vänligen börja här:

Min partitillhörighet är:
( c) ( fp ) ( kd) ( m ) ( mp ) ( s ) ( v )

Jag har (under all min tid som riksdagsledamot: gäller för alla frågor nedan)
skrivit motioner om invandrare/invandringspolitik

Mycket    En del    Lite    Ingenting

Jag har skrivit interpellationer om invandrare/invandringspolitik

Mycket   En del    Lite    Ingenting
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Jag har skrivit motioner om flyktingar/flyktingpolitik

Mycket     En del     Lite     Ingenting

Jag har skrivit interpellationer om flyktingar/flyktingpolitik

Mycket     En del     Lite     Ingenting

Jag har skrivit motioner om integration/segregation av invandrare eller flyktingar

Mycket     En del    Lite     Ingenting

Jag har skrivit interpellationer om integration/segregation av invandrare eller
flyktingar

Mycket     En del     Lite     Ingenting

Jag har skrivit motioner om etnisk diskriminering

Mycket     En del     Lite     Ingenting

Jag har skrivit interpellationer om etnisk diskriminering

Mycket     En del     Lite     Ingenting

Var snäll och skriv uppskattat antal på den tomma raden:

Jag tror att jag har skrivit________antal motioner om invandrings- eller flyktingpolitik

Jag tror att jag har skrivit________antal interpellationer om invandrings- eller
flyktingpolitik

Jag är född i Sverige

Ja                     Nej

Minst en av mina föräldrar är födda i ett annat land än Sverige

Ja                    Nej

Tryck på knappen Skicka! Tack för hjälpen!   
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