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INNEHÅLL

1. Horisontella ojämlikheter

2. Grupp identiteter: Etnicitet, nation och 
nationalism 

3. Ett globalt fenomen?



TEORIN OM 
HORISONTELLA OJÄMLIKHETER

VAD ÄR DE?



HORISONTELLA OJÄMLIKHETEN

‘At least since Aristotle, theorists have believed that 

political discontent and its consequences – protest, 

instability, violence, revolution- depend not only on the 

absolute level of economic well-being, but also on the 

distribution of wealth’ 



HORISONTELLA OJÄMLIKHETER

• Horisontella ojämlikheter är en annan typ av ojämlikhet än 
vertikala ojämlikheter

• Vertikala ojämlikheter brukar mätas med ginikoefficienten

• Horisontella ojämlikheter sätter en större fokus på gruppfaktorer 
och analyserar ojämlikheter angående välfärd med 
mångdimensionell perspektiv



VERTIKALA OJÄMLIKHET

• Vertikala ojämlikheter mäts ofta med ginikoefficienten

• Grupp eller “horisontella ojämlikheter” är en annan typ av ojämlikhet 

INKOMSTFÖRDELNING
MELLAN

INDIVIDER ELLER HUSHÅLL



HORISONTELLA OJÄMLIKHETER

Population

Grupp 2Grupp 1 Grupp 3

Horisontella ojämlikheter meter ojämlikheterna mellan dessa grupper



HUR ÄR DET HÄR 
RELEVANT FÖR NORDEN? (1/2)

• Polarisering i samhället gällande identitetsfrågor har vuxit i 
Norden under de senaste decennierna

• Tilltagande marginalisering och utanförskapsområden

• Finns ett behov att utveckla en effektiv socialpolitik som 
motsvarar dagens mer komplicerade behov som iakttar 
gruppanalysen

• Det finns ett behov att identifiera samhällsgrupper och deras 
särskilda behov som hjälper individen

Effektivitet



HUR ÄR DET HÄR 
RELEVANT FÖR NORDEN? (2/2)

• Ted Gurr utvecklade sin “Theory of Relative Deprivation” i sin bok 
“Why Men Rebel” (1970). Hans teori förklarar sambandet mellan 
gruppers ojämlikheter och samhällelig fred

• Han definierar sin teori enligt följande: ‘a perceived discrepancy 
between men’s value expectations and their value capabilities’ 
(Ibid: 15) (see also p. 24)

• Tre scenarier: (1) situationen försämras medan förväntningarna är 
lika, (2) förväntningarna växer medan förväntningarna inte, (3)  
situationen förbättras men inte tillräckligt

Hållbart samhälle



FÖRVÄNTNINGAR OCH VERKLIGHET

Källa: Ted Gurr 1970



FLERA DIMENSIONER AV VÄLFÄRD

• Politik (politisk delaktighet, makt, på alla nivåer)

• Ekonomi, resurser och utfall (tillgång till resurser, jobb och 
inkomst)

• Social rättigheter (hälsovård, utbildning, sociala nätverk)

• Kulturella rättigheter (hur språk, religion och seder behandlas)



MED VAD METER MAN?

Källa: Francis Stewart 2002



MED VAD METER MAN?

Källa: Langer & Brown (2008)



METODOLOGI

• När man mäter de olika dimensionerna måste man utveckla 
någorlunda konsekventa mätningsprinciper

• Problem som kan uppstå: Hur skapa mätinstrument som kan skapa 
jämförbara mätinstrument?

• Problem: Vad om en dimension är viktigare än en annan ur ett 
samhälleligt perspektiv. Hur kan man få fram det metodologiskt 
med mätinstrumenten?



METODOLOGI

• 1. Fragmentations index:  Mäter graden av samhällelig 
fragmentering mellan grupper (Taylor & Hudson 1972)

• 2. Polariserings index: Mäter graden av samhällelig polarisering, 
dvs. situationer där samhälleliga grupper och dess skillnader har 
större betydelse (Estaban & Ray 1994)

(Källa: Franics Stewart 2002)



PROBLEM MED EMPIRISKT UNDERLAG

• Mera information om människors samhälleliga delaktighet leder 
till möjligheten att hitta effektivare sätt att motarbeta 
utanförskapen

• Problemet är att synsättet om horisontella ojämlikheter och 
samhälleliga delaktighetens mångdimensionalitet är inte så känt

• Finns brister i det empiriska underlaget, och i utvecklandet av 
instrumenten finns svåra val som måste göras i definitioner om 
grupper och mätinstrumenten



HORISONTELLA OJÄMLIKHETEN
IDENTITETSPOLITIK



HORISONTELLA OJÄMLIKHETEN
IDENTITETSPOLITIK



HORISONTELLA OJÄMLIKHETEN
IDENTITETSPOLITIK



VAD ÄR ETNICITET?



ETNICITET

• Finns ingen enhetlig, allmänt accepterad, definition

• Etnicitet brukar karaktäriseras av en känsla av gruppbehörighet, 
som har sina rötter i idéer om gemensamt ursprung, historia, 
språk, erfarenheter och värderingar

• Tre analytiska tankesätt: Primordialism, intrumentalism och 
konstruktivism



ETNICITET, PRIMORDIALISM (1/2)

• Primordialism betonar “etnicitetens effekter” och hävdar att 
människornas etniska medveten är “djupt inrotad i människans 
självbild” (Young 2003: 13).

• Etnicitet är något som är oföränderligt och unikt

• Populärt synsätt bland icke-akademiska cirklar

• Etniska konflikter grundar sig på återkommande primordial 
fientligheter



ETNICITET PRIMODIALISM (2/2)

‘By a primordial attachment is meant one that stems from the 

‘givens’ of social existence ... congruities of blood, speech, 

custom and so on, are seen to have an ineffable, and at times 

overpowering, coerciveness in and of themselves. One is 

bound to one’s kinsman, one’s neighbour, one’s fellow 

believer, ipso facto [by that very fact]; as the result not 

merely of personal affection, practical necessity, common 



ETNICITET INSTRUMENTALISM (1/2)

• Instrumentalisterna kritiserar primordialisternas syn på etnicitet 
som något stelt och oföränderligt och på deras oförmåga att se 
hur eliten manipulerar etniciteten för sina ändamål (Varshney 
2001: 4812)

• Instrumentalisterna anser att etnicitet är något som kan medvetet 
manipuleras och förändras

• Betonar eliternas roll i utvecklandet eller manipulerandet av 
människors etniska identitet



ETNICITET INSTRUMENTALISM (2/2)

• Enligt instrumentalisternas synsätt betonas etniciteten och etnisk 
behörighet i samhällelig, politisk och ekonomisk konkurrens.

• Instrumentalisterna koncentrerar mycket av sin uppmärksamhet i 
eliternas roll

• Eliterna använder etnicitet: definierar gruppers identitet, reglerar 
vem som får höra gruppen. Eliterna får tillgång till resurser, makt 
och kan dra uppmärksamheten annanstans från interna problemen



ETNICITET KONSTRUKTIVISM (1/2)

• Sedan 1980-talet har konstruktivismen, förmodligen, blivit det 
mest inflytelserika  perspektivet i forskning av etnicitet

• Konstruktivisterna koncentrerar sig på processen hur etniska 
grupper bildas och har fått samhällelig signifikans

• Här betonas “kulturella entreprenörers” roll angående 
konstruerande av identiteter



ETNICITET KONSTRUKTIVISM (2/2)

• Kolonialmakter spelade en stor roll i “betoning”, 
“systematisering” och i bland rentav “skapandet” etniska grupper 
och identiteter

• När etniska identiteter är konstruerade tenderer de att vara 
långlivade och kan väcka starka känslor av delaktighet

• Etniska grupper kan bli “objektifierade” genom erkännande och 
klassifikation av staten, religiösa institutioner och intellektuella 
(Ukiwo 2006)



IDENTITET, KATEGORISERING OCH MAKT

Richard Jenkins “Rethinking Ethnicity” (2008), s.55



IDENTITET, KATEGORISERING OCH MAKT

Richard Jenkins “Rethinking Ethnicity” (2008), s.66



ETNITICITET OCH NATION
TVÅ NÄRLIGGANDE

BEGREPP?



NATIONALISM

• Nationalism en modern ideologi men återigen ingen konsensus 
om vad en “nation” egentligen är och nationalism är ett modern 
fenomen ca 1789-

• Nationerna inte möjliga utan moderna 
kommunikationsteknologier? (Andersson)

• För mycket fokus på eliterna? Hur är det med rollen av vanliga 
människor som dagligen upplever och reproducerar nationen? 
(Benedict Andersson)

• Eliterna kan kanske manipulera. Men hur inverkar de ärvda 
beståndsdelarna av kultur och identitet?



OJÄMLIKHETER UR ETT GLOBALT PERSPEKTIV 
VÄXANDE



GINIKOEFFICIENTEN

Land 2004-2006 2007-2009 2010-2012 2013-2015

Danmark 25,3 26 27,4 28,4

Finland 27,8 27,9 27,5 27

Island 29,1 30 26,6 26,6

Norge 29,5 26,8 25,6 26,9

Sverige 26,4 27,5 27,6 28,8

Norden är det minst ojämlika området i världen enligt 
ginikoefficienten. (källa World Bank)

• Meter vertikalt inkomstfördelningen hos en befolkning i ett land 
eller område (0 procent innebär total inkomstjämlikhet och 100 
procent innebär total ojämlikhet angående inkomster)

• Jämförelse: USA:s ginikoefficient har vuxit från 34,6 (1972) till 
41,5 (2016) enligt World Bank statistik



DEN GLOBALA TRENDEN (1/2)

Källa World Inequality Report 2018



DEN GLOBALA TRENDEN (2/3)

Källa: Word Inequality Report 2018



DEN GLOBALA TRENDEN (3/3)

Källa: World Inequality Report 2018



DEMOKRATINS UTVECKLING

Samuel P. Huntington 1991 och 1992 identifierade tre 
demokratiseringsvågor och två där samhälleliga friheterna minskade.

• Perioder av demokratisering:
• Första vågen 1830 - 1926 (N=29 demokratier)
• Andra vågen 1942 - 1960 (N=36 demokratier)
• Tredje vågen 1975 - 2006? 

• Perioder av auktoritärisering:

• Första motvågen 1926 - 1942 (N= 12 demokratier)
• Andra motvågen 1960 - 1975 (N= 30 demokratier)
• Tredje motvågen 2006 - ?



TREDJE AUTKORITÄRISERINGSVÅGEN

• Huntington hade redan sett tecken att en tredje 
auktoritäriseringsvåge var påkommande under 1990-talet men sen 
kollapsade Sovjetunionen och flera stater i Warsawapakten och 
Sovjetunionen demokratiserades

• Flera statsvetare och Freedom House Index har under de senaste 
åren observerat tecken som tyder på den tredje 
auktoritäriseringsvågen

Källa: Huntington (1991, 1992), Diamond (2002), Freedom House 2018 m.fl. 



HUR METER MAN SAMHÄLLELIGA FRIHETER?

Källa för metod: Kontkanen 2016, Robert Dahl 
1962, O’Donell 2004



Källa: Kontkanen 2016, Robert Dahl 
1962, O’Donell 2004, Karvonen 2008





RYSSLAND 1991-2015



RYSSLAND 1991-2015

Allomfattande -
Obefintlig

Obefintlig-fullständig

Omfång

Intensitet



POLITISKA REGIMER

Källa: Kontkanen 2016
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